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Mgr. Ján Škutka, hlavný kontrolór mesta Strážske  
Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske 

 
 Správa o výsledku kontroly č. 02/2022 

 
o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so 
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 
a účinnosti. 
 

Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske 
 
 
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok 2022 a v súlade 
s ustanovením § 18f ods. 1 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. a Zákona č. 357/2015 Z.z. bola 
vykonaná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na 
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom 
úrade Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske. 
 
 
Kontrola použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021 

 
Kontrola vykonaná na základe: Plán  kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2022  
  
 
Cieľ kontroly:  
Preveriť vyúčtovanie dotácií  a dodržiavanie VZN mesta Strážske č. 5/2010 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Strážske; dodržiavanie zákonných noriem. 
 
 
Kontrolované obdobie:   rok 2021 
 
 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Strážske 
 
 
Miesto vykonania kontroly:  Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300,  

072 22  Strážske 
 
Kontrolu vykonal: Mgr. Ján Škutka – hlavný kontrolór mesta Strážske 
                                    čas konania kontroly:  február – marec 2022 
  
 
 
Právne predpisy upravujúce postupy:  
VZN č. 5/2010 Mesta Strážske o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, 
Smernica č. 1/2021 Mesta Strážske o finančnom riadení a finančnej kontrole, 
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení, 
Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov, 



2 
 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl- 
není niektorých zákonov, 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych organizácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  
Zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), 
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu,  
Zákon č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
Zákon č. 177/2018 v znení Zákona č. 310/2021. 
 
 
 
Pre rok 2021 bola schválená celková výška dotácií jednotlivým občianskym združeniam 
a cirkvám podľa § 7 ods. 4  Zákona č. 583/2004 Z.z.  vo výške 25.000,00 €.  Čerpanie bolo vo 
výške 11.970,00 € (47,88 %). 
 
Dotácia pre občianske združenie Športový klub Strážske bola schválená ešte samostatná dotácia 
vo výške 15.000,00 €. Čerpanie bolo vo výške 15.000,00 € (100,00 %) v zmysle Uznesenia 
MsZ č. 255/2020 zo dňa 10.12.2020 bod C/1. 
 
Dotácia určená jednotlivým cirkvám bola schválená vo výške 4.000,00 €. Čerpanie bolo vo 
výške 4.570,00 € (114,00 %). 
 
Dotácie boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Strážskom č. 257/2021 zo dňa 
06.05.2021 a Uznesením č. 258/2021 zo dňa 01.07.2021. 
 
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad čerpania dotácie, dátumy podania žiadosti o dotácie, 
dátumy vyúčtovania dotácie, účely použitia, komoditné skladby vo vyúčtovaní. 
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P. č. 
Poberateľ dotácie 

 
IČO 

Výška 
dotácie Zmluva číslo - Účel dotácie 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Dátum 
vyúčtovania 
Vyúčtovaná 

čiastka 

Deklarovanie použitia dotácie podľa 
doložených dokladov 

1 
Tenisový klub Strážske,                      
IČO: 35 55 92 76 
 

100 €       
17/2021 
Údržba tenisového areálu 
v meste Strážske. 

23.11.2020 
20.09.2021 

198,00 € 
 

údržba tenisových kurtov – nákup 
antuky 
 

2 
Tanečný aerobik   
IČO: 42 111 358 
 

600 € 

14/2021 
 Zabezpečenie materiálneho 
vybavenia pre vykonávanie 
činnosti o.z. Tanečný aerobik. 16.10.2020 

11.01.2022 
1.544,52 € 

 
 

Eergetic PR 2060 (bežecký pás) 
Obruč na pilates, Fitnes sort, fitnes 
pásy (pomôcky na lilates cvičenie), 
kábel, redukcia (súčiastky na opravu 
ozvučovacej techniky), nákup drogérie 
a hygienických pomôcok 
 

3 

Klub slovenských 
turistov Chemko 
Strážske 
IČO: 31 94 77 19 
 

600 € 

19/2021 
Vecné ceny na súťaže a cestovné 
na turistické akcie 27.10.2020 13.01.2022 

979,46 € ubytovanie, stravné, cestovné, ubytovanie  

4 
 

Volejbalový klub 
Strážske  
IČO: 355 660 86 
 

750 € 

12/2021 
Štartovné, cestovné, stravné, 
pitný režim, vecné ceny, nákup 
športových potrieb a iné (podľa 
žiadosti) 

12.10.2020 

10.01.2022 
1.296,97 € 

 
 

Ubytovanie, strava, preprava, cestovné, 
nákup športových potrieb (tričká), 
zakúpenie stanu, minerálna voda 
a potraviny (občerstvenie na turnaje) 

5 

Mestský bežecký oddiel 
Strážske 
IČO: 355 73 406 
 

875 € 

13/2021 
Cestovné, stravné, materiálno-
technické a organizačné 
zabezpečenie činnosti klubu 
a organizovaných akcií, 
štartovné a registračné poplatky 

30.10.2020 04.01.2021 ? 
976,22 € 

Cestovné náklady, stravné a náklady 
súvisiace so štartovným 
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Športový kolkársky klub 
Strážske, IČO: 31992111 
 

1.150 € 

 
15/2021 
  V zmluve chýba špecifikácia  
účelu dotácie. 

21.10.2020 
13.01.2022 
1.693,61 € 

 

Štartovné, športové oblečenie, športové 
pomôcky, štartovné, prenájom 
priestorov 
 
 

7 

ODDIEL 
KULTURISTIKY 
A SILOVÉHO 
TROJBOJA 
STRÁŽSKE,  
IČO: 355 710 47 
 

500 € 

18/2021 
Úhrada cestovných, stravných 
nákladov, štartovné, súťažné 
oblečenie, poplatky SAST, 
licenčné známky 
 

14.10.2020 14.01.2022 
884,52 €  

Strava, ubytovanie, cestovné, štartovné 
 

8  

MMA-CROSSFIT, o.z. 
Strážske, 
 IČO: 50 65 89 64 
 

  425 € 

16/2021 
Zabezpečenie materiálneho 
vybavenia pre vykonávanie 
činnosti MMA-CROSSFIT, o.z. 
Strážske 

  
14.10.2020 

 

05.01.2022 
804,80 € 

 
 
 

Stravné, cestovné, športové náradie 
 
 
 

9 
 

Pravoslávna cirkevná 
obec v Strážskom, 
IČO: 355 42 101 
 

2.000 € 

10/2021 
Oprava havarijného stravu 
strechy chrámu. 13.04.2021 11.10.2021 

3.240,00 € 
Oprava havarijného stavu strechu chrámu, 
materiál, práca, príprava stavby 

10 

Rímskokatolícka 
farnosť 
Nanebovstúpenia Pána, 
Strážske,   
      IČO: 355 060 59 
 

700 € 

21/2021 
Rímskokatolícky kostol 
v Krivošťanoch – zriadenie 
sociálneho zariadenia a jeho 
údržba. 
 

07.12.2020         14.01.2022 
783,81 € Realizácia, oprava, údržba kostola a okolia 
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11 

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Strážske,                   
IČO: 31 951 651 
 

350 € 

24/2021 
V zmluve nie je uvedený účel 
použitia dotácie – iba 
odvolávka na žiadosť! 

 
11.01.2021 

26.10.2021 
396,00 € Oprava farskej budovy 

12 

Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Michalovce 
 IČO: 008970190803 
 

160 € 
36/2021 
Činnosť Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Strážskom. 

25.08.2021 18.10.2021 
250,72 € Pečená klobása, sáčky, sviečky, kahance 

13 

Slovenský červený kríž 
Strážske, územný spolok 
Michalovce 
  IČO: 004 162 15  
 

300 € 

22/2021 
Činnosť miestneho spolku SČK 
Strážske, ohodnotenie nositeľov 
plakiet MUDr. Jánskeho, MUDr. 
Kňazovického. 

30.09.2020 10.12.2021 
330,11 € 

Drogéria, Radler, čokolády, cukrovinky, 
kvety, sviečky 

14 

Slovenský rybársky zväz 
– Miestna organizácia 
Michalovce,   
IČO: 00 17  82 09 0806 
 

160 € 

9/2021 
20. ročník Memoriál Mareka 
Ohradzanského. 23.10.2020 09.06.2021 

161,97 € 
Kúpa 7 x pohár pre účastníkov; krmivo 
a nástrahy. 

       

15 

Slovenský zväz 
protifašistických 
bojovníkov Oblastná 
organizácia Michalovce                             
IČO: 00 47 03 25 
 

300 € 

23/2021 
Dotácia poskytnutá na 
udržiavanie protifašistických 
tradícií v spoločnosti 
 

17.12.2020 
 

05.01.2022 
722,21 € 

Zakúpenie vencom, kytíc, obrusy, 
minerálky, jedlo, ovocie, lopty, 
cestovné náklady. 

       

16 

Športový klub Strážske,  
IČO: 170 77 68 
 
 

5.000 € 
 
 
 

20/2021 
Cestovné; materiálno-technické 
zabezpečenie činnosti klubu; 
Štartovné a registračné poplatky 

29.10.2020 14.01.2022 
22.784,36 € 

Cestovné náklady (preprava na 
majstrovské a na prípravné zápasy; 
tréningy);  
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15.000 € 
 

 
 
11/2021 
Cestovné; materiálno-technické 
zabezpečenie činnosti klubu; 
Štartovné a registračné poplatky . 
 

poplatky Východoslovenskému 
futbalovému zväzu; 
zakúpené dresy, lopty, vápno, PHM na 
kosačku; 
občerstvenie pre jednotlivé mužstvá. 
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Kontrolované subjekty v súlade s VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Strážske dokladovali náležitosti a v súlade s jeho znením postupovali pri svojej snahe získať 
z rozpočtu mesta Strážske dotácie na rok 2021 až na isté neúplnosti, ktoré sú uvedené v závere 
tejto správy v kontrolných nedostatkoch. Cestovné náhrady, ubytovacie a stravné náklady boli 
účtované v zmysle zákona a podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 296/2014. Prehľad náležitostí 
jednotlivých žiadostí a použitia finančných prostriedkov je uvedený v tabuľke, ktorá tvorí 
prílohu tejto správy.  
 
 
 
Kontrolné zistenia: 
 
1) Tenisový klub Strážske:  
– v žiadosti a tiež aj v zmluve je nesprávne uvedená adresa sídla žiadateľa resp. príjemcu 
(zmluva). Na základe výpisu z registra je sídlo: Mládeže 15/7, 072 22 Strážske; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
 
2) Tanečný aerobik:  
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4, 6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z) 
 
3) Klub slovenských turistov Chemko Strážske:  
– v zmluve je nesprávne uvedený názov prijímateľa. Na základe výpisu z registra je názov: 
Klub slovenských turistov Chemko Strážske; 
- v žiadosti a tiež aj v zmluve je veľmi stručne uvedený účel dotácie; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
 
4) Volejbalový klub Strážske:  
- v žiadosti a tiež aj v zmluve je veľmi stručne uvedený účel dotácie; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
 
5) Mestský bežecký oddiel Strážske:  
– v zmluve je nesprávne uvedený názov prijímateľa dotácie. Na základe výpisu z registra je 
názov: Mestský bežecký oddiel Strážske; 
- v listine Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je pravdepodobne chybný dátum vyúčtovania 
(04.01.2021). Predpokladám, že správne by mal byť dátum: 04.01.2022; 
- v žiadosti o poskytnutie dotácie je ako názov projektu uvedené: Dotácia mesta Strážske na 
činnosť klubu v roku 2020. Predpokladám, že správne malo byť uvedené: ...v roku 2021; 
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- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
 
6) Športový kolkársky klub Strážske:  
- v zmluve nie je špecifikovaný účel dotácie. Odvolávka na žiadosť podľa názoru hlavného 
kontrolóra nepostačuje, musí byť presná špecifikácia účelu použitia dotácie. 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§ 7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z) 
 
7) ODDIEL KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA STRÁŽSKE:  
– v zmluve by správne mal byť názov združenia uvádzaný veľkými tlačenými písmenami; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§ 7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z) 
 
8) MMA-CROSSFIT, o.z. Strážske:  
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
 
9) Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom:  
- mimoriadna dotácia - žiadosť bola podaná dňa 13.04.2021, 
- v zmluve je veľmi stručne špecifikovaný účel použitia dotácie; 
– v žiadosti a tiež aj v zmluve je nesprávne uvedená adresa sídla žiadateľa resp. príjemcu 
(zmluva). Na základe výpisu z registra právnických osôb je sídlo: 072 22 Strážske, 1.mája 43/3; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§ 7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z) 
 
10) Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána, Strážske:  
– v žiadosti a tiež aj v zmluve je nesprávne uvedený názov prijímateľa dotácie. Na základe 
výpisu z registra právnických osôb je názov: Rímskokatolícka farnosť Nanebovstúpenia 
Pána, Strážske; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
- taktiež hlavný kontrolór vidí rozpor v dátumoch vyúčtovania, prijatia podateľňou a samotnou 
kontrolou vyúčtovania dotácie. Vyúčtovanie je datované dňom 12.01.2022. Podacia pečiatka 
z podateľne MsÚ Strážske je zo dňa 14.01.2022 a Formálna a vecná kontrola správnosti predlo- 
žených účtovných dokladov je zo dňa 11.01.2022. 
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11) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske: 
– v žiadosti a tiež aj v zmluve je nesprávne uvedený názov prijímateľa dotácie. Na základe 
výpisu z registra právnických osôb je názov: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske; 
- v zmluve č. 24/2021 zo dňa 13.07.2021 nie je špecifikovaný účel použitia dotácie. Odvolávka 
na žiadosť nepostačuje!  
- v žiadosti o poskytnutie dotácie je ako názov projektu uvedené: „Dokončenie oplotenia 
farského úradu.“ V priloženej fotokópii z faktúry č. 210100026 zo dňa 25.10.2021 vystavenej 
spoločnosťou RUPE s.r.o., IČO: 48066184 je predmet fakturácie uvedené: „Fakturujeme vám 
za opravu farskej budovy dohodnutú čiastku.“ Podľa názoru hlavného kontrolóra to veľmi 
nekorešponduje so žiadosťou; 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4, 6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z) 
 
 
12) Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Michalovce: 
- v zmluve č. 36/2021 zo dňa 16.09.2021 nie je dostatočne špecifikovaný účel použitia dotácie. 
Špecifikácia je len veľmi všeobecná!  
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
- hlavný kontrolór upozorňuje na neúplný názov prijímateľa dotácie v zmluve. Správny názov 
podľa výpisu z registra mimovládnych organizácií je: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
Michalovce. 
 
13) Slovenský červený kríž,  územný spolok Michalovce: 
- v zmluve č. 22/2021 zo dňa 13.07.2021 nie je dostatočne špecifikovaný účel použitia dotácie. 
Špecifikácia je len veľmi všeobecná. 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
- hlavný kontrolór upozorňuje na neúplný názov prijímateľa dotácie v zmluve. Správny názov 
podľa výpisu z registra právnických osôb vedenom na Štatistickom úrade Slovenskej republiky 
je: Slovenský červený kríž, územný spolok Michalovce. 
 
 
14) Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Michalovce: 
- v zmluve č. 9/2021 zo dňa 19.05.2021 nie je dostatočne špecifikovaný účel použitia dotácie. 
Špecifikácia je len veľmi všeobecná. 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§ 7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z) 
- v zmluve a tiež aj v žiadosti nie je správny názov žiadateľa/prijímateľa dotácie. Podľa výpisu 
z registra mimovládnych organizácii vedenom na MV SR je správny názov: Slovenský rybársky 
zväz – Miestna organizácia Michalovce; 
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15) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov: 
– v žiadosti a tiež aj v zmluve je nesprávne uvedený názov prijímateľa dotácie. Na základe 
výpisu z registra mimovládnych organizácii vedených MV SR je správny názov takto: 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Michalovce; 
- ako štatutár je v registri mimovládnych organizácii na MV SR vedený Ing. Miroslav Prega, 
nie Ing. Marián Lukáč!; 
- tiež nie je úplná adresa sídla žiadateľa: Správne má byť: Námestie Osloboditeľov 986/77, 071 
01 Michalovce; 
- v zmluve č. 23/2021 zo dňa 13.07.2021 nie je dostatočne špecifikovaný účel použitia dotácie.  
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z) 
 
16) Športový klub Strážske:  
- v zmluve je veľmi stručne špecifikovaný účel použitia dotácie, 
- žiadateľ je právnická osoba (ďalej len „PO“) a chýba doklad o registrácii PO a výpis z registra 
trestov (ďalej len výpis z „RT“) na právnickú osobu (príjemcu dotácie) resp. čestné vyhlásenie, 
že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (§7 ods.2,4,6 a 7 Zákona č.583/2004 Z.z). 
 
 
 
Z á v e r : 
 
V predložených spisových materiáloch pri poberateľoch dotácie z rozpočtu mesta chýba doklad 
o tom, že prijímateľ dotácie nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytnutú z fondov EÚ (§ 7 ods. 2, 4, 
6 a 7 Zákona č. 583/2004 Z.z). Dokladuje sa to výpisom z registra trestov na právnickú osobu 
(prijímateľa dotácie) resp. sa to môžem dokladovať aj čestným vyhlásením. 
Tiež u všetkých prijímateľoch dotácie z rozpočtu mesta chýba doklad o registrácii právnickej 
osoby v zmysle platného VZN č. 5/2010 Čl. 5 ods. 2. 
U štyroch prijímateľoch dotácie z rozpočtu mesta bola žiadosť podaná po lehote (VZN Mesta 
Strážske č. 5/2010, Čl. 6).  
 
V niektorých zmluvách sa objavuje veľmi stručný popis účelu použitia dotácie. Hlavný 
kontrolór preto odporúča, že v zmluve musí byť podrobnejšia špecifikácia účelu použitia 
dotácie. Nemala by postačovať iba odvolávka na žiadosť o poskytnutie dotácie. V prípade, ak 
je v zmluve o poskytnutie dotácie v časti „Účel použitia dotácie“ odvolávka na žiadosť 
o dotáciu, predmetná žiadosť musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluva o poskytnutie dotácie. 
Hlavný kontrolór taktiež upozorňuje, že účel použitia dotácie špecifikovaný v zmluve o po- 
skytnutí dotácie musí korešpondovať so žiadosťou o poskytnutie dotácie. Hlavný kontrolór 
odporúča poskytovateľovi dotácií, aby už vopred upozornil žiadateľov, aby vo svojich žiados- 
tiach o poskytnutie dotácie čo najpodrobnejšie a čo najpresnejšie špecifikovali účel použitia 
dotácie. 
 
Hlavný kontrolór taktiež upozorňuje, aby v zmluvách bol správne uvádzaný názov 
prijímateľa dotácie tak, ako je to uvedené v Registri mimovládnych organizácií vedenom MV 
SR a v Registri právnických osôb vedenom Štatistickým úradom SR. 
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U prijímateľov dotácie ODDIEL KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA STRÁŽSKE a 
MMA-CROSSFIT, o.z. Strážske v čase kontroly neboli v registri mimovládnych organizácii na 
MV SR doplnené údaje podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 346/2018. Štatutári obidvoch subjektov však 
už na túto skutočnosť boli hlavným kontrolórom upozornení a v čase, kým bol návrh správy 
z kontroly predložený na pripomienkovanie, došlo v registri mimovládnych organizácii na MV 
SR k doplneniu údajov ohľadom štatutárov týchto združení v zmysle zákona, takže hlavný 
kontrolór toto považuje za vyriešené. 
 
Hlavný kontrolór súčasne odporúča poskytovateľovi dotácií Mesto Strážske, aby uznesenia 
mestského zastupiteľstva, ktorými sú schválené dotácie z rozpočtu mesta, obsahovali 
špecifikáciu KTO, KOMU (presný názov a sídlo žiadateľa o dotáciu), KOĽKO (presnú sumu) 
a ÚČEL (v zmysle žiadosti o poskytnutie dotácie). Hlavný kontrolór odporúča, aby uznesenie 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta nebolo v tzv. „balíku“, ale z dôvodu väčšej zrozumiteľ- 
nosti a prehľadnosti aby bolo uznesenie o schválení dotácie z rozpočtu mesta pre každého 
žiadateľa samostatne.  
 
V kontrolných zisteniach hlavný kontrolór spomína, že pri žiadateľoch o dotáciu z rozpočtu 
mesta chýba doklad potvrdzujúci vznik/registráciu žiadateľa o dotáciu (v zmysle VZN č.5/2010 
Čl. 5 ods. 2). V zmysle platnej právnej legislatívy však orgán verejnej správy už nemôže poža- 
dovať to, čo si vie zistiť aj sám (Zákon č. 177/2018 v znení Zákona č. 310/2021). Preto hlavný 
kontrolór odporúča Mestu Strážske ako poskytovateľovi dotácií z rozpočtu mesta upraviť VZN 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta tak, aby VZN bolo v súlade s platnou právnou 
legislatívou. 
 
Zákon č.583/2004 Z.z. v §7 ods.7 hovorí,že dotáciu možno poskytnúť z rozpočtu obce len vtedy 
ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subven- 
cie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Zvyklo 
byť zaužívané, že sa to preukazovalo výpisom z registra trestov na právnickú osobu. Tzv. anti- 
byrokratický zákon však hovorí, že štát resp. mesto/obec nesmie od občana resp. od právnickej 
osoby žiadať to, čo si vie zistiť aj sám. Hlavný kontrolór v zistených nedostatkoch síce konšta- 
tuje, že žiadatelia o dotáciu z rozpočtu mesta nedoložili výpis z registra trestov na právnickú 
osobu resp. čestné vyhlásenie, ale platné VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta 
však nikde nehovorí, akým spôsobom si má Mesto Strážske ako poskytovateľ dotácií z rozpočtu 
mesta preverovať či žiadateľ o dotáciu nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie resp. Platné VZN č.5/2010 nikde nehovorí, že žiadateľ o dotáciu z rozpočtu mesta je 
povinný tieto náležitosti mestu dokladovať. Preto hlavný kontrolór odporúča Mestu Strážske 
ako poskytovateľovi dotácií z rozpočtu mesta upraviť VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta tak, aby bolo z neho zrejmé, akým spôsobom sa preveruje (vykonávanie lustrácie žiadate- 
ľov o dotáciu z rozpočtu mesta v Registri mimovládnych organizácii vedenom na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky, ako aj v Registri právnických osôb vedenom Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky a taktiež aj dokladovanie, že žiadateľ o dotáciu nemá žiadne záväzky voči 
Mestu Strážske po lehote splatnosti), a taktiež či žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 7 ods. 7 Zákona č. 583/2004 Z.z. a to napríklad doložením 
vypísaného a podpísanej listiny s názvom Čestné vyhlásenia s týmto textom: 

Čestné vyhlásenie 
Čestne vyhlasujem, že všetky informácie v tejto žiadosti ako aj v ostatných priložených 
prílohách sú úplné, pravdivé a presné. Zároveň vyhlasujem, že:  
• som spôsobilý/á na právne úkony,  
• som bezúhonný/á, t. j nebol/a som právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin,  
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• žiadateľ/organizácia má vysporiadané záväzky voči mestu Strážske,  
• na realizáciu aktivít projektu nepožadujeme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, 
na ktorú je poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta a ktorá by predstavovala dvojité financovanie 
alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho 
rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ.  
V ........................ dňa .............................  

.....................................................  
               Meno, Priezvisko a podpis  
            štatutárneho zástupcu žiadateľa 
 
 

 
Návrh správy o výsledku kontroly č. 02/2022 o použitých dotáciách z rozpočtu mesta dňa 
16.03.2022 hlavný kontrolór doručil kontrolovanému subjektu na pripomienkovanie. Dňa 
28.03.2022 bolo hlavnému kontrolórovi zaslané stanovisko – pripomienkovanie výsledkov 
kontroly č. 02/2022. V návrhu správy hlavný kontrolór vytýkal hlavne tú vec, že zmluvy 
neprešli základnou finančnou kontrolou. Po doplnení podkladov hlavný kontrolór konštatuje, 
že zmluvy prešli základnou finančnou kontrolou, čo bolo fyzicky skontrolované u vedúcej 
ekonomického oddelenia. 
 

 
Strážske  31. 03. 2022       Mgr. Ján Škutka 
           hlavný kontrolór 


