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Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji 
(ďalej len „VZN č. 1/2016“), na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 378/2021 z 11. 06. 2021 a na základe Poverenia hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 36/2021 zo dňa 03. 08. 2021 vykonali zamestnanci 
Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 
(ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 16. 08. 2021 kontrolu správnosti a oprávnenosti 
použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja v roku 2020. Cieľom kontroly bolo preveriť správnosť a oprávnenosť 
použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
na základe zmluvy č. 4/2020/FPP/ŠSP-OSV na sumu 14 408,31 EUR a zmluvy 
č. 9/2020/FPP-OSV na sumu 12 389,76 EUR, v celkovej sume 26 798,07 EUR. Kontrola bola 
vykonaná v organizácii Občianske združenie STOPA Slovensko, Pražská 4528/33, 811 04 
Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42446341 (ďalej len „povinná osoba“). 

 
 Návrh správy z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku 
a dotácie poskytnutej z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 
z 20. 09. 2021 bol na oboznámenie povinnej osobe doručený dňa 01. 10. 2021. Povinná osoba 
dňa 01. 10. 2021 doručila e-mailom „Odsúhlasenie návrhu správy“, v ktorom oznámila, 
že nemá voči doručenému návrhu správy žiadne výhrady a nepodala námietky k zisteným 
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. 

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 14. 10. 2021 Správu z kontroly správnosti 

a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja v roku 2020. Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: 

 
Zistenie č. 1 
 

Vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov v nesúlade so zmluvnými 
ustanoveniami zmluvy č. 9/2020/FPP-OSV v sume 76,22 EUR došlo k porušeniu ustanovenia 
Článku V. bod 3 a 4 zmluvy č. 9/2020/FPP-OSV a súčasne k porušeniu ustanovenia 
§ 13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uvedeným konaním súčasne došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia 
§ 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
porušením finančnej disciplíny je „porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné 
prostriedky poskytnuté“. 
 
Zistenie č. 2  
 

Vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov v nesúlade so zmluvnými 
ustanoveniami zmluvy č. 4/2020/FPP/ŠSP-OSV v sume 120,08 EUR došlo k porušeniu 
ustanovenia Článku V. bod 2 a 3 zmluvy č. 4/2020/FPP/ŠSP-OSV a súčasne k porušeniu 
ustanovenia § 13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uvedeným konaním súčasne došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia 
§ 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
porušením finančnej disciplíny je „porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné 
prostriedky poskytnuté.“. 
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  Podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 
§ 22 ods. 5 VZN č. 1/2016 bola kontrola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 
15. 10. 2021.  

 
 


