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Mesto Nitre – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a

o výsledku následnej finančnej kontroly

     V zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien doplnkov a poverenia hlavného kontrolóra č. 12/2011 zo dňa 27.4.2011  
vykonala Margita  Havránková, referentka kontroly, následnú finančnú kontrolu zameranú na 
dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry 1/2001 v znení dodatkov 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na záchranu a obnovu národných 
kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Kontrolovaný subjekt :  Mestský úrad Nitra – odbor kultúry

Kontrolované obdobie:  rok 2010

Kontrola bola vykonaná od 29.4.2011 do  23.5.2011. 

     Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 
     Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Nitry č. 1/2001 (ďalej VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
dodatkov č. 1 až 5. 
     VZN upravuje komu a za akých podmienok možno dotáciu poskytnúť, cieľové oblasti, 
všeobecné kritériá na posudzovanie projektov a stanovenie priorít, prideľovanie dotácií, 
zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií, postup žiadanie o dotáciu, postup pri 
predkladaní žiadostí, návrh na poskytnutie dotácií, náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie, 
použitie a zúčtovanie dotácie a ďalšie. Kontrolované dotácie boli zaradené v cieľovej oblasti 
„Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“.
       Pri kontrolovaných dotáciách bolo zistené, že žiadosti spolu s projektmi boli žiadateľmi 
predložené a boli prerokované v Komisii MZ   pre kultúru (20.10.2009)  a v Komisii MZ pre 
územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť (14.10.2009) , čo bolo v zmysle VZN,  
§ 4.  Komisie jednotlivé projekty posúdili a odporučili výšku finančných prostriedkov, ktoré 
boli v limitoch vopred navrhnutých pre túto cieľovú oblasť.  Návrh bol predložený na 
rokovanie mestskej rady. Vzhľadom k zmene výšky limitov mestská rada navrhla výšku 
dotácie pre jednotlivé projekty a takto boli finančné prostriedky mestským zastupiteľstvom 
schválené (Uznesenie  MZ č. 346/2009 zo dňa 10.12.2009. 
     Kontrola bola vykonaná u všetkých dotácií (6) poskytnutých z rozpočtu mesta na záchranu 
a obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Sumy sú uvádzané v €.

P.č. Účel dotácie Žiadateľ Požadovaná
výška

dotácie

Dotácia 
poskytnutá vo 

výške 
1 Sprístupnenie juhovýchodného 

bastiónu a oprava východnej 
hradby

Rímskokatolícka 
cirkev Biskupstvo 
Nitra

19.900,-- 12.000,--
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2 Obnova kostola sv. Ondreja, 
archeologický a pamiatkový 
výskum

Rímskokatolícka 
cirkev
Farnosť Dolné 
Krškany

38.100,-- 10.000,--

3 Rekonštrukcia židovského 
cintorína v Nitre

Židovská 
náboženská obec

21.000,-- 11.000,--

4 Reštaurovanie drevenej 
polychrómovanej sochy Stojaceho 
Jezuliatka so zlatým jablkom 
v ruke 

Farnosť Nitra -
Dražovce

2.394,-- 2.000,--

5 Oprava a vymaľovanie vonkajšej 
fasády reformovaného kostola

Reformovaná 
kresťanská
Cirkev na 
Slovensku
Cirkevný zbor 
Nitra

12.840,-- 8.000,--

6 Príprava komplexnej obnovy 
interiéru kostola sv. Ladislava –
návrh na reštaur.. projekt 
odvlhčenia objektu, zameranie, č. 
ÚZPF č. 1500/2

Duchovná správa 
kostola sv. 
Ladislava
V Nitre

10.973,-- 7.000,-

Spolu 105.207,-- 50.000,-

 Všetci príjemcovia dotácie túto vyčerpali vo výške v akej im bola poskytnutá.

 Pri kontrole predloženej dokumentácie bolo zistené:

Poradové číslo 1
Podľa predloženého projektu boli finančné prostriedky požadované na sprístupnenie ďalšieho 
priestoru Nitrianskeho hradu – Juhovýchodného bastiónu a oprava Východnej  hradby. 
Celkové náklady na projekt: 29.500,-- €
Finančné prostriedky požadované od mesta: 19.900,-- €
Zmluvou o poskytnutí dotácie č.j. 216/10/OKaŠ zo dňa 25.2.2010 bola poskytnutá suma vo 
výške 12.000,-- € na účel „Sprístupnenie Juhovýchodného bastiónu a oprava Východnej 
hradby“.  
Dotácia bola vyčerpaná vo výške 12.000,- €.
Vyúčtovanie dotácie bolo doručené dňa 2.12.2010, čo je v súlade s termínom stanoveným 
zmluvou (10.12.2010).
Príjemca dotácie zabezpečil práce pozostávajúce z terénnych úprav juhovýchodného bastionu, 
výrobu a montáž konštrukcií prechodu a jeho náter, rozobratie muriva, odvoz a likvidáciu 
sutiny. Súčasťou vyúčtovania boli doklady preukazujúce vykonanie týchto prác dvoma 
dodávateľmi spolu vo výške 12.195,10 €
    Súčasťou predloženého vyúčtovania boli výpisy z účtov preukazujúce vykonanie úhrad 
faktúr. 
Záver: dotácia bola čerpaná v súlade s projektom a uzatvorenou zmluvou o poskytnutí 
dotácie. 
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Kontrolou bola zistená neúplnosť predloženej dokumentácie, dokumentácia neobsahovala
zmluvy so zhotoviteľmi, resp. objednávky na vykonanie prác a dodanie tovaru.
      Na základe  vyžiadania zo dňa 24.5.2011 kontrolovaný subjekt predložil dňa 7.6.2011 
chýbajúce doklady, čím bola odstránená neúplnosť predloženej dokumentácie. 

Poradové číslo 2
Podľa predloženého obsahu, popisu projektu  boli finančné prostriedky požadované na 
pamiatkový- archeologický výskum – odkrytie najstaršej úrovne podlahy v objekte kostola, 
ktorý bude následne použitý pre potreby rekonštrukcie pôvodného vnútorného priestoru 
a výsledky budú spracované do návrhu obnovy interiéru, na základe ktorého sa bude 
realizovať úprava terénov a obnova podlahy.  
Celkové náklady na projekt : 49.530,- €
Finančné prostriedky požadované od mesta: 38.100,-- €
Zmluvou o poskytnutí dotácie č.j. 214/10/OKaŠ zo dňa 24.2.2010 bola poskytnutá suma vo 
výške 10.000,- € na účel „ Obnova Kostola sv.Ondreja, archeologický a pamiatkový výskum“. 
Dňa 6.12.2010 bo uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie, ktorého 
predmetom bola zmena termínu predloženia účtovných dokladov potrebných ku kontrole 
použitia dotácie  a to najneskôr do 15.12.2010. Vyúčtovanie dotácie bolo doručené 
14.12.2010 s dátumom spracovania 30.11.2010. Predĺženie termínu bolo príjemcom dotácie 
žiadané  listom zo dňa 1.12.2010. 
     Pri kontrole bolo zistené, že text uzatvoreného dodatku je zmätočný, chyby v texte, 
upravené dve nové znenia, jedno nemenilo pôvodný text ( článok 3, odsek 2 zmluvy) 
„Príjemca môže dotáciu použiť len do 30.11.2010“: Tento text sa nachádza aj v základnej 
zmluve. Nedostatok bol zistený aj v článku „Záverečné ustanovenia,  bod 1. Táto zmluva 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami“ – nejedná sa 
o zmluvu, ale o dodatok k zmluve.
      Vo vyúčtovaní dotácie bola predložená zmluva so zhotoviteľom diela, ktorú uzatvoril 
príjemca dotácie dňa 24.8.2009 na sumu 58.583,18 €, na základe ktorej mal zhotoviteľ 
vykonať výmenu strešnej krytiny na veži kostola za medenú, vyspravenie a obnovu fasády na 
veži kostola, výmenu strešnej krytiny na streche kostola, výmenu okapového systému 
a strešných zvodov.  
     Príjemca dotácie poskytnuté finančné prostriedky  použil na úhradu faktúry č. 201008001 
zo dňa 10.7.2010 vo výške 10.000,76 €, jedného dodávateľa, ktorou bola fakturovaná
dodávka, montáž a demontáž lešenia, montáž medenej krytiny na veži, výrobu krytiny, 
demontáž starej krytiny impregnáciu krovu veže a likvidáciu odpadu – realizované na kostole 
sv. Ondreja v Dolných Krškanoch.
     Faktúra bola uhradená v čiastke 10.000,- € (výpis z účtu č. 7/2010 zo dňa 16.7.2010), je 
vyhotovená na 10.000,76 €, rozdiel 0,76 €.
     Dokumentácia o zdôvodnení výberu zhotoviteľa v zmysle zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní nie je súčasťou predloženého vyúčtovania, čo je porušením prílohy č. 1 k zmluve 
o poskytnutí dotácie. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu je dokumentácia 
o zdôvodnení výberu zhotoviteľa k dispozícii u príjemcu dotácie.
     Kontrolou bolo zistené, že účel dotácie určený zmluvou nebol dodržaný, nakoľko 
finančné   prostriedky   neboli   použité v   súlade s   predloženým projektom a zmluvou 
o poskytnutí dotácie v časti archeologický a pamiatkový výskum, čo je porušením VZN 
č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov a to:
§ 13 Použitie a zúčtovanie dotácie
čl.  1 :   Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel na ktorý mu bola poskytnutá. 
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čl. 4:   Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, najneskôr do konca februára 
nasledujúceho roka ak: b) použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve.
§ 15 – Kontrolná činnosť – kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne 
záväzného nariadenia vykonávajú pracovníci príslušného organizačného útvaru MsÚ, 
z rozpočtu ktorého bola poskytnutá dotácia – nedostatkom je, že pracovníčka odd. 
kultúry a športu nezistila rozpor medzi zmluvou a vyúčtovaním, nezabezpečila nápravu 
nedostatkov, resp. vyvodenie sankcií v zmysle VZN a zmluvy a vyúčtovanie odsúhlasila.
    
Poradové číslo 3

Podľa predloženého projektu boli finančné prostriedky požadované na opravu náhrobných 
kameňov (950 ks) , rekonštrukciu hrobky rabína Ezechiela Vanetha a opravu a vyfarbenie 
písmen na náhrobných kameňoch na židovskom cintoríne v Nitre. 
Celkové náklady na projekt : 30.000,- €
Finančné prostriedky požadované od mesta : 21.000,- € 
Zmluvou o poskytnutí dotácie č. j. 210/10/OKaŠ zo dňa 25.2.2010 bola poskytnutá suma vo 
výške  11.000,-- € na účel „Rekonštrukcia židovského cintorína v Nitre“.  Vyúčtovanie 
dotácie bolo doručené 9.12.2010, čo je v termíne stanovenom zmluvou (10.12.2010). 
Príjemca dotácie zabezpečil práce pozostávajúce z rekonštrukcie historických náhrobných 
kameňov v počte 250 ks na základe Zmluvy o dielo č. 1/2010 zo dňa 12.5.2010.  Zmluva 
o dielo bola uzatvorená v rozsahu najnižšej cenovej ponuky (62,- €/ks) výberom z troch 
cenových ponúk. 
Práce boli fakturované faktúrami č. 04/2010 zo dňa 1.7.2010, 5/2010 zo dňa 15.7.2010, 
06/2010 zo dňa 30.07.2010, 07/2010 zo dňa 27.8.2010 a 08/2010 zo dňa 7.9.2010, 
v množstvách 5x50 ks a sumách 5x3.100,- €, čo je spolu 15.500,-- €. 
Súčasťou predloženého vyúčtovania boli výpisy z bežných účtov preukazujúcich vykonanie 
úhrad faktúr.
Záver: Dotácia bola čerpaná v súlade s projektom a uzatvorenou zmluvou. Vyúčtovanie 
dotácie obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Poradové číslo 4
Podľa predloženého projektu boli finančné prostriedky požadované na  reštaurovanie 
polychrómovanej sochy stojaceho Jezuliatka  s jablkom v majetku Rímskokatolíckej cirkvi 
Dražovce  umiestnenej v rímskokatolíckom kostole.
Celkové náklady na projekt:  3.420,--€
Finančné prostriedky požadované od mesta: 2.394,- €
Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 212/10/OKaŠ zo dňa 8.3.2010 bola poskytnutá suma 2.000,-
€ na účel „Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy Stojaceho Jezuliatka so zlatým 
jablkom v ruke z majetku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nitra – Dražovce“. 
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené  8.12.2010, čo je v súlade s uzatvorenou zmluvou.  
Príjemca dotácie zabezpečil reštaurovanie sošky v celkovej hodnote 2.000,-- €, predložená fa 
č.  3/2010 zo dňa 22.11.2010,  na základe zmluvy o vytvorení diela č. 1/2010 zo dňa 7.7.2010.
Výpis z účtu preukazujúci úhradu faktúry je súčasťou dokumentácie. 
Záver: Dotácia bola vyčerpaná v súlade s projektom a uzatvorenou zmluvou. Predložené 
vyúčtovanie je úplné a preukazné a obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
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Poradové číslo 5
Podľa predloženého projektu boli finančné prostriedky požadované na vonkajšiu obnovu 
fasády reformovaného kostola na ul. Fraňa Mojtu. 
Celkové náklady na projekt:  19.400,- €
Finančné prostriedky požadované od mesta: 12.840,-- €
Zmluvou o poskytnutí dotácie č.j. 213/10/OkaŠ zo dňa 24.2.2010 bola poskytnutá suma vo  
výške 8.000,-- € na účel „Oprava a vymaľovanie vonkajšej fasády reformovaného kostola“. 
Vyúčtovanie dotácie bolo doručené 11.11.2010, čo je v súlade s uzatvorenou zmluvou.
Príjemca dotácie zabezpečil práce pozostávajúce z opravy a náteru vonkajšej fasády objektu 
na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.3.2010. Podľa vyjadrenia príjemcu dotácie bol 
zhotoviteľ vybraný metódou prieskumu trhu ako dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou. 
Kontrolou bol zistený rozdiel medzi cenou v predloženej cenovej ponuke a cenou uvedenou 
v zmluve. Dňa 7.6.2011 bola predložená cenová ponuka, ktorá je v súlade s uzatvorenou 
zmluvou.
Zhotoviteľ vyhotovil dňa 25.10.2010 faktúru č. 33/2010 na sumu 6.722,69 € + 1.277,31 € čo 
je 19 % DPH, spolu 8.000,- €, ktorú príjemca dotácie predložil ako vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie.  Faktúra bola uhradená vo výške 8.000,- € (výpis z bežného účtu č. 10 vedeného 
v Slovenskej sporiteľni za účtovné obdobie 1.10. – 31.10.2010). Predloženou faktúrou bola 
vykonaná fakturácia časti stavebných a maliarskych prác. 
Záver: Dotácia bola vyčerpaná v súlade s projektom  a uzatvorenou zmluvou o poskytnutí 
dotácie.  

Poradové číslo 6
Podľa predloženého projektu boli finančné prostriedky požadované na prípravu komplexnej 
obnovy interiéru kostola sv. Ladislava a to posúdenie vlhnutia objektu, reštaurátorský 
výskum, návrh na reštaurovanie, dokumentáciu z vykonaného výskumu, zameranie 
skutočného stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a prenájom lešenia. 
Celkové náklady na projekt: 15.677,- €
Finančné prostriedky požadované od mesta: 10.973,-- €
Zmluvou o poskytnutí dotácie č.j. 211/10/OKaŠ zo dňa 23.2.2010 bola poskytnutá suma vo 
výške 7.000,- € na účel: Príprava komplexnej obnovy interiéru sv. Ladislava – návrh na 
reštaurovanie, projekt odvlhčenia objektu, zameranie, č. ÚZPF č. 1500/2“ .
Zmluva o dielo bola uzatvorená na sondážny výskum interiérovej maliarskej výzdoby svätyne 
a štukovej   výzdoby   hlavného  oltára  s  drevenými architektonickými prvkami 
a vypracovanie návrhu na ich reštaurovanie a zameranie skutočného stavu svätyne a hlavného 
oltára (dokumentácia) v kostole sv. Ladislava v Nitre a bola uzatvorená na sumu  7,607,61 €. 
Vyúčtovanie dotácie :
Dodávateľ fakturoval vykonané práce tromi faktúrami v celkovej výške  7.607,61 €. 
Faktúry boli vyhotovené na tieto práce – realizácia sond, projektová dokumentácia a podklady 
na zameranie, chemicko-technologický výskum, sondážny výskum a vyhodnotenie, návrh na 
reštaurovanie, dokumentácia z vykonaného výskumu.
Predmet fakturácie bol v súlade s projektom, cenovou ponukou  a uzatvorenou zmluvou 
o dielo. 
Záver: Dotácia bola čerpaná v súlade s projektom a uzatvorenou zmluvou. Vyúčtovanie 
dotácie obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
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Zhrnutie  výsledkov kontroly:
- por.č. 1,3,4,5,6 - bez nedostatkov v účelnosti použitia finančných prostriedkov, 

      -     por.č. 2 -  s nedostatkami týkajúcimi sa úplnosti dokladov vyúčtovania,
- por.č. 2 - nedodržanie účelu poskytnutej dotácie.

     
       Prípady odstránenia nedostatkov, ktoré bolo realizované v priebehu kontroly sú 
komentované v texte.
       Na základe vykonanej kontroly odporúčame, aby pri vyúčtovaní dotácií bola od 
príjemcov požadovaná aj dokumentácia preukazujúca stav po použití poskytnutých 
finančných prostriedkov ( napr. stav sochy po reštaurovaní, stav budovy po oprave fasády,  
fotodokumentácia vykonaných prác)  a záverečné zhodnotenie projektu príjemcom dotácie.

      Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 23.5.2011 a upravená na základe 
dodatočne predložených dokladov dňa 8.6.2011.
     Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 8.6.2011.

     Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prednostom Mestského úradu v Nitre 
prijaté tieto opatrenia:

1. Pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí dotácie doplniť do zmluvných  vzťahov povinnosť 
príjemcu dotácie postupovať podľa  VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií, § 13, ods. 
5.
Termín: ihneď a trvalý                             Zodpov.: Mgr.Dagmar Bojdová
                                                                                 ved.odboru kultúry

2. Zabezpečiť dodržiavanie VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií, §  15 zvýšením 
kontrolnej činnosti pri vyúčtovaní poskytnutých dotácií.
Termín: ihneď a trvalý                             Zodpov.: Mgr.Dagmar Bojdová
                                                                                 ved.odboru kultúry

Materiál bol prerokovaný na 10. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre.

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
správu o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN mesta Nitra č. 
1/2001 v znení dodatkov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na 
záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
a) vziať na vedomie správu a opatrenia prijaté

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
b) uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení

                  k 31.3.2012. K: MR




