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Správa o výsledku kontroly 

 

 

Predmet vykonanej kontroly 

 

V súlade s uznesením mimoriadneho Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín č. 3 odstavec 2, 

zo dňa 28.12.2010 vykonal Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín kontrolu zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom 

Mesta Trenčín v roku 2010.  

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta Trenčín v roku 2010. 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje 

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou primátora Mesta 

Trenčín č. 12/2010 o kontrolnej činnosti ÚHK. 

Oznámenie o zahájení výkonu predmetnej kontroly bolo písomne doručené v súlade s § 13 

ods.2 písm. a) zákona o  finančnej  kontrole  a  vnútornom  audite, listom č. HK-2011/192/305  

zo dňa 10.01.2011. Kontrola bola zahájená dňom  10.01.2011.  

Predmetná následná finančná kontrola vrátane prípravy a výkonu kontroly bola vykonaná 

v mesiaci január 2011, výkon kontroly s prerušovaním.  

Kontrolu na základe Poverenia hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly č. 1/2011   

vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra. 

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom, v súlade s platnou legislatívou, príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej v texte len zákona o  rozpočtových pravidlách), zákona č. 54/2009 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 583/2004. Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2006 – Zásady nakladania s finančnými 

prostriedkami Mesta Trenčín a  Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom 

riadení a finančnej kontrole. 

 

Kontrolou bolo zistené:  

   

Tvorbu a použitie rezervného fondu upravuje zákon č. 583/2004  Z. z. o  rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V  roku 2009 

vstúpila do platnosti pre územnú samosprávu novela zákona č. 54/2009 Z. z., ktorou boli 
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upravené ustanovenia § 10 ods. 7, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Táto novela vznikla po dohode Združenia miest a obcí  Slovenska s vládou Slovenskej 

republiky, z dôvodu výpadku podielových daní v územnej samospráve len pre rozpočtový rok 

2009 a 2010.  

Z dôvodovej správy, osobitnej časti  vládneho návrhu č. 957 z  februára 2009 bolo zistené, že 

navrhovanou a následne schválenou novelou sa v podmienkach územnej samosprávy v roku 

2010 nebudú musieť uplatňovať princípy o zostavovaní rozpočtu ustanovené v § 10 ods. 

7, ani dodržiavať obmedzenia pre použitie príjmov kapitálového rozpočtu na úhradu 

výdavkov bežného rozpočtu. Rovnako počas týchto rokov obce neboli povinné 

uplatňovať ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c) o vykonávaní zmien rozpočtu 

v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci 

rozpočtového roka.  

Zákon č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004  umožnil použitie 

prostriedkov rezervného fondu v roku 2010 bez obmedzenia. 

Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky rezervného fondu Mesta Trenčín v roku 

2010 boli použité v súlade s platnou novelou  zákona č. 54/2009 Z. z.. 

Uznesením mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 v bode C, zo dňa 

28.12.2010, schválilo mestské zastupiteľstvo  použitie rezervného fondu maximálne vo výške 

531 798 EUR na financovanie bežných a kapitálových výdavkov. 

 

Rezervný fond Mesta Trenčín bol vytvorený ako prebytok hospodárenia rozpočtu podľa § 16 

ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa bankového výpisu číslo 1 Dexia banka Slovensko a.s. z účtu 0600537004 – Trenčín 

mesto Rezervného fondu, zo dňa 13.1.2010 bol zostatok na účte Rezervného fondu 

k 30.12.2009 celkom 531 798,74 EUR.  

Stav účtu rezervného fondu k 1.1.2010 bol  v celkovej finančnej čiastke 531 798,74 EUR. 

Prehľad pohybov na účte Rezervného fondu mesta č. 0600537004, podľa bankových 

výpisov a prevod finančných prostriedkov rezervného fondu na bežný účet za rok 2010: 

 

STAV ÚČTU  K 1. 1. 2010                                           531 798,74 EUR 

prevod dňa 13. 1. 2010                                                -  530 000,00 EUR 

prevod dňa 23.11. 2010                                                     -   965,08 EUR 

prevod dňa 31.12. 2010                                                   -    700,00 EUR 

zostatok účtu k 31. 12. 2010                                                133,66 EUR  
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Ekonomický útvar predložil na základe vyžiadania útvaru hlavného kontrolóra daňové 

doklady spolu s výpismi z bežného bankového účtu. Kontrolou  bolo zistené, že finančné 

prostriedky prevedené z rezervného fondu na bežný účet boli použité v roku 2010 na úhradu 

investičných akcii v celkovej finančnej čiastke 531 665,08 EUR.  

Jedná sa o nasledovné investičné akcie: 

 Rekonštrukcia ul. Hviezdoslavova  

 Rozšírenie cintorína Kubra 

 Úprava mestských  komunikácií a križovatiek Široká 

 MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení 

 KS Zlatovce 

 KS Istebník 

 Rekonštrukcia tepelných zdrojov na základných školách (ZŠ Kubranská) 

 Statická doprava sídliská 

 Juhovýchodný obchvat 

 Rekonštrukcia chodníkov a podchodov 

Kontrolou bolo zistené, že Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2010 v zmysle Zmeny 

Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010 č.13 schválenej Mestským 

zastupiteľstvom v Trenčíne zo dňa 28.12.2010 zahŕňa: 

 v Programe 6 Doprava – Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií investičnú akciu  -  Hviezdoslavova ulica v sume 113 000 EUR,  

 v Programe 4 Služby občanom – Podprogram 4.6 Cintorínske a pohrebné služby zahŕňa 

investičnú akciu  - Rozšírenie cintorína Trenčín – Kubra v sume 30 000 EUR,  

 v Programe 6 Doprava – Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií obsahuje investičnú akciu - Úprava mestských  komunikácií a križovatiek 

v sume 383 310  EUR,  

 v Programe 6 Doprava – Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií obsahuje investičnú akciu  - MK Široká v sume 264 800 EUR,  

 v Programe 7 Vzdelávanie – Podprogram 7.1 Materské školy je zaradená investičná akcia 

MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení v rozpočtovanej sume 16 600 EUR,  

 v Programe 9 Kultúra – Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk je zaradená 

investičná akcia KS Zlatovce – rekonštrukcia v rozpočtovanej sume 4 660 EUR,  

 v Programe 9 Kultúra – Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk je zaradená 

investičná akcia KS Istebník v rozpočtovanej sume 150 000 EUR,  

 v Programe 7 Vzdelávanie – Podprogram 7.2 Základné školy je zaradená investičná akcia 

ZŠ Kubranská – kotolňa v rozpočtovanej sume 22 560 EUR,  

 v Programe 6 Doprava – Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií obsahuje investičnú akciu  - Statická doprava sídliská v sume 23 500 EUR,  

 v Programe 6 Doprava – Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií obsahuje investičnú akciu - Juhovýchodný obchvat II. etapa 

v rozpočtovanej sume 2 650 EUR,  

 v Programe 6 Doprava – Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií obsahuje investičnú akciu  - Rekonštrukcia chodníkov a podchodov 

v sume 101 700 EUR. 
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Názov investičnej akcie 

Suma rozpočtovaná 

v príslušnom 

Programe rozpočtu 

na rok 2010 

Finančná čiastka 

uhradená v roku 

2010 

z prostriedkov 

RF 

Hviezdoslavova ulica 113 000 EUR 17 677,38 EUR  

49 416,89 EUR 

Rozšírenie cintorína Trenčín – Kubra 30 000 EUR 19 590,39 EUR 

Úprava mest. komunikácií a križovatiek 383 310 EUR 103 549,56 EUR 

MK Široká 264 800 EUR 152 387,34 EUR 

MŠ Halašu – rekonštrukcia soc. zariadení 16 600 EUR 16 583,95 EUR 

KS Zlatovce – rekonštrukcia 4 660 EUR 4 653,13 EUR 

KS Istebník 150 000 EUR 132 181,28 EUR 

ZŠ Kubranská – kotolňa 22 560 EUR 19 580,53 EUR 

Statická doprava sídliská 23 500 EUR 9 500 EUR 

Juhovýchodný obchvat II. etapa 2 650 EUR 2 650 EUR 

Rekonštrukcia chodníkov a podchodov 101 700 EUR 3 894,63 EUR 

Spolu  531 665,08 EUR 

 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 3 bol schválený prevod finančných prostriedkov 

z rezervného fondu do príjmov rozpočtu mesta v celkovej finančnej čiastke 531 798 EUR na 

financovanie bežných a kapitálových výdavkov. 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že finančné prostriedky z rezervného fondu  v roku 2010 boli 

čerpané v celkovej finančnej čiastke 531 665,08 EUR s použitím na investičné kapitálové 

výdavky.  

 

Ďalej kontrola bola zameraná na dodržanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom riadení a finančnej 

kontrole, ktorá je súčasťou jednotného a  komplexného systému finančného riadenia, 

zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecno-záväzných právnych predpisov a  

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami, ako aj pri iných činnostiach mesta Trenčín. 
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Finančnou kontrolou  podľa § 9 a § 10 zákona č. 502/2004 Z. z.  a zároveň článku 4 

a článku 5 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005, ktorú v podmienkach mesta pri 

zabezpečovaní riadiacich procesov mesta zabezpečujú vedúci organizačných zložiek  sa 

rozumie súhrn činnosti, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. a smernicou 

o finančnej kontrole overuje: 

- splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, 

- dodržiavanie všeobecno-záväzných právnych predpisov (napr. zákona o verejnom 

obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách a pod.), 

- dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a  účinnosti pri hospodárení s verejnými    

prostriedkami, 

- na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a  úplnosť informácii o vykonávaných 

finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami, 

- splnenie opatrení, prijatých na nápravu nedostatkov, zistených finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku.  

Na účely zákona č. 502/2001 Z. z. a smernice č. 9/2005 sa rozumie: 

- finančné riadenie  predstavuje súhrn postupov mesta  pri zodpovednom a  prehľadnom 

plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a  finančnej kontrole verejných 

prostriedkov, 

- finančná operácia predstavuje príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti 

alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy, 

- hospodárnosť je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstarávanie 

tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality, 

- efektívnosť je  maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k verejným prostriedkom, 

- účinnosť je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti 

vzhľadom na použité verejné prostriedky. 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad 

pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom mesta,  uzatvorenými zmluvami, 

alebo s  internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je finančná 

operácia v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. 

Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia v hotovostnej aj 

bezhotovostnej forme. 

Podľa § 9 ods. 2, ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. predbežnú finančnú kontrolu v podmienkach 

mesta vykonávajú vedúci organizačných zložiek, poverení primátorom mesta, zamestnanci 

zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti 

podľa charakteru finančnej operácie a v súlade s  pracovnými náplňami jednotlivých 

zamestnancov. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú konkrétne osoby, teda 

zodpovední zamestnanci svojim podpisom a  uvedením dátumu jej vykonania na doklade 
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súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Teda finančné operácie nemožno vykonať 

alebo v nich pokračovať bez ich overenia finančnou kontrolou. Z uvedeného vyplýva, že 

zodpovední zamestnanci mali overovať predbežnou finančnou kontrolou obstaranie práce, 

tovaru a služby pred jej realizáciou a nie až po jej realizácii, tak ako to bolo zistené 

v prípadoch daňových dokladov uvádzaných ďalej v správe. 

Pri vykonaní predbežnej finančnej kontroly boli vedúci organizačných zložiek povinní 

písomne oznámiť primátorovi mesta zistené závažné nedostatky,  pričom záznam o  zistených 

nedostatkoch mal obsahovať priebeh vykonania, predmet overenia predbežnej finančnej 

kontroly  a obsah zistených skutočností. 

 

Z dôvodu neplnenia povinností vedúcich útvarov organizačných zložiek, vyplývajúcich 

z  predbežnej finančnej kontroly ustanovujúcej v § 9 zákona č. 502/2001 Z. z., a zároveň 

článku 4 v celom rozsahu Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom 

riadení a finančnej kontrole  mal tento stav negatívny dopad na efektívnosť riadenia 

a na minimalizovanie nákladov na vykonanie činností alebo obstarávanie tovarov, prác 

a služieb pri zachovaní ich priemernej úrovne a kvality a maximalizovanie výsledkov 

činnosti vo vzťahu k verejným prostriedkom. 

 

Nedodržiavanie ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. bolo zistené z nasledovných 

dokladov:   

Na odsúhlasovacom protokole č. 3854/09 ÚŽPD (skratka Útvaru životného prostredia) 

k účtovnému dokladu č. 5193854 dátum objednávky č. 2009/100728 bol zo dňa 18.8.2009, 

faktúra bola vystavená dňa 30.9.2009 v celkovej finančnej čiastke 73 098,46 EUR. Predbežná 

finančná kontrola bola vykonaná nasledovne: 

- overenie súladu na objednávke, teda v prvom stupni predbežnej finančnej kontroly, nie je 

v súlade s § 9 ods. 3  zákona č. 502/ 2001 Z. z. z dôvodu absencie dátumu vykonanej 

predbežnej kontroly,  

- overenie súladu so schváleným rozpočtom a so zmluvami dňa 16.10.2009, čo je v čase po 

uskutočnení finančnej operácie a nie v čase pred prípravou finančnej operácie, keď sa 

predbežnou finančnou operáciou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie, tak ako 

túto povinnosť  ukladá § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., 

- overenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi bolo uskutočnené dňa 

12.10.2009, teda v čase po uskutočnení finančnej operácie, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 

zákona č. 502/2001 Z. z..  

 

Porušenie § 9 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. bolo zistené z predložených dokladov 

tým, že predbežnú finančnú kontrolu vykonával len jeden zamestnanec mesta a  nie 

zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, alebo za iné odborné činnosti 

podľa charakteru finančnej operácie, tak ako zákon ukladá. 
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Z uvedených dokladov je preukázateľné, že zodpovední zamestnanci mesta nedodržiavali 

ustanovenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.  zároveň nedodržiavali interný predpis pre   

predbežnú finančnú kontrolu. 

Nedodržiavanie ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. bolo zistené aj v  odsúhlasovacom 

protokole č. 2045/10 UŽPD k účtovnému dokladu č. 51102045,  objednávky č. 2010/100237 

zo dňa 29.3.2009.  

Na uvedenej objednávke bolo vykonané overenie súladu so schváleným rozpočtom dňa 

10.05.2010. Dátum vykonania overenia súladu so zmluvami a so všeobecne záväznými 

predpismi v prípade danej objednávky absentuje, čo je v rozpore s § 9 ods. 3 zákona 

č. 502/2001 Z. z..   

Tento nedostatok sa opakovane vyskytoval aj v prípadoch odsúhlasovacích protokolov 

č. 5280/09 UŽPD k účtovnému dokladu č. 5195280 a objednávky č. 2009/101057 zo dňa 

30.11.2009, ďalej odsúhlasovacom protokole č. 1462/10 UŽPD k účtovnému dokladu 

č. 51101462, kde je uvádzaná odvolávka na zmluvu č. 131/2010 zo dňa 12.3.2010. 

Z uvedeného je preukázané, že predbežná finančná kontrola nebola vykonaná pred 

uskutočnením finančnej operácie, v rozpore  so zákonom. 

Kontrolou bolo z predložených dokladov ďalej zistené, že predbežná finančná kontrola nebola 

vôbec vykonaná k zmluve o dielo č. ZoD 106/2009/08431/M/R zo dňa 20.11.2009 a k zmluve 

o dielo č. 4665-84-000-08-90 zo dňa 31.12.2008. Nevykonaním predbežnej finančnej 

kontroly došlo zo strany zodpovedných zamestnancov k porušeniu § 9  zákona č. 502/2001 

Z. z..  

Kontrolou bolo  zistené nedodržiavanie ustanovenia § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. priebežnej 

finančnej kontroly, ktorou sa overuje súlad vybranej finančnej operácie s cieľom predísť 

neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a  neúčelnému použitiu 

verejných prostriedkov tým, že táto kontrola nebola vykonávaná zodpovednými 

zamestnancami organizačných útvarov podľa § 10 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z.. 

Porušenie § 9  zákona č. 502/2001 Z. z. bolo zistené  v roku 2009 kontrolou NKÚ SR, ďalej 

následnou finančnou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra v roku 2010. Na základe zistených 

nedostatkov  boli v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR a v súlade s § 13 ods. 2, 

písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z.  prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Za 

dodržiavanie prijatých opatrení boli zodpovední vedúci organizačných zložiek a poverení 

zamestnanci. 

Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich dodržiavanie sú pre mesto 

záväzné a ich opätovné nedodržiavanie je porušením zákona č. 502/2001 Z. z..   

Kontrolou bolo zistené, že interná Smernica primátora mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom 

riadení a finančnej kontrole nebola novelizovaná v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 

502/2001 Z. z. zákonom o finančnej kontrole v nadväznosti s prijatými opatreniami na 

odstránenie zistených nedostatkov vykonaných kontrol. 

Kontrolou bolo zistené, že VZN č. 8/2006 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

Mesta Trenčín, schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 847 zo dňa 26.10.2006 
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nebolo novelizované v súlade s novelou zákona č. 54/2009 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.  

Záver: 

Novela zákona 54/2009 Z. z. umožnila obciam použiť prostriedky rezervného fondu 

v roku 2010 bez obmedzenia,  pričom mesto splnilo zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo 

zákona o rozpočtových pravidlách, teda schválenia použitia rezervného fondu v roku 

2010. Novela zákona  č. 54/2009  nebola upravená a schválená vo VZN č. 8/2006, ktoré 

upravuje tvorbu a použitie rezervného fondu Mesta Trenčín. 

 

Vzhľadom na zistené nedostatky nedodržiavania ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 

Z. z., a  článku 4 a článku 5 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 9/2005 o finančnom 

riadení a finančnej kontrole, ktoré mali negatívny dopad na hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť riadiacich procesov mesta pri nakladaní s verejnými prostriedkami, 

odporúčam kompetentným zamestnancom vyhodnotiť dôsledky z nesplnenia prijatých 

opatrení, s dopadom  za vyvodenie  osobnej  zodpovednosti príslušných zamestnancov. 

Odporúčam dôsledne dodržiavať prijaté opatrenia z vykonaných kontrol a prednostovi 

a vedúcim organizačných zložiek prijať systémové a účinné  opatrenia pre dosiahnutie 

zákonne fungujúcich procesov riadenia pri zabezpečení hospodárnosti nakladania 

s verejnými finančnými prostriedkami.  

 

 


