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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 19. 9. 2019,  číslo     /2019 
 

K bodu: Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „ Systém  
              podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných  
              a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne KA č. 008/2019/1110,   
              v čase  od 8. 4. . 2019 do 14. 8. 2019  v meste Liptovský Mikuláš“ 
 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 

1.  berie na vedomie  
 
a) Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly Systém podpory subjektov 

verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov 

v regióne,  KA č. 008/2019/1110,  v čase  od 8. 4. . 2019 do 14. 8. 2019  v meste Liptovský Mikuláš  

b) Informáciu o prijatých opatreniach na základe výsledkov z  vykonanej kontroly. 

 
  

 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 Dátum podpisu uznesenia:         2019 



 

 
 

Dôvodová správa 
 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR č. 1733/10 zo dňa 20. 3. 2019 bola v čase od 
8. 4. 2019 do 14. 8. 2019 vykonaná kontrola „Systém kontroly subjektov verejnej správ v oblasti všeobecne 
prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“ v meste Liptovský Mikuláš. V rámci  tejto 
tematickej kontroly Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len NKÚ) preveril poskytovanie a účtovanie dotácií, ich súlad 
so strategickými zámermi mesta a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života. V tom poskytovanie 
dotácií z rozpočtu mesta a stav a vývoj dlhu mesta. Ďalšou kontrolovanou oblasťou bol vnútorný kontrolný 
systém a kontrola dotácií. 
 
NKÚ o  záveroch z kontroly  spracoval a so štatutárom mesta a poverenými pracovníkmi prerokoval Protokol 
o výsledku kontroly. Následne v Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo  dňa 14. 8. 2019 bolo 
mestu uložené prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov v termíne do 31.8.2019 
a mestské zastupiteľstvo informovať o výsledkoch kontroly a o prijatých opatreniach na najbližšom zasadnutí 
zastupiteľstva. Zároveň informovať NKÚ SR, Expozitúra Žilina, Predmestská 1630, 010 01 Žilina o prerokovaní 
výsledkov kontroly formou výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva. 
 
NKÚ v protokole neuložil žiadne opatrenia, resp. odporúčania a nevyslovil závery vedúce k sankčným 
postihom. 
 
NKÚ za kontrolované oblasti vyslovil  3 závery, ku ktorým boli formou  Príkazného listu č.8/2019 primátorom 
mesta uložené opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.: 
 
1. V prvom závere NKÚ konštatuje, že v oblasti podpory všeobecne prospešných služieb, priamo 

zadefinovaných vo VZN o poskytovaní dotácií mesto vychádzalo  i z Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030. Podľa 
platného VZN o poskytovaní dotácií, ako aj skutočne poskytnutých dotácií v jednotlivých rokoch 
kontrolovaného obdobia r. 2016-2018 boli prioritnými oblasti športu a kultúry. Táto oblasť bola 
skontrolovaná bez nálezu nedostatkov.  
 

2. Druhý záver sa viaže k poskytovaniu dotácií v súlade s VZN č. 12/2009 a NKÚ v ňom upozorňuje na to, 
že v priebehu kalendárneho roka môže byť podaná len jedna žiadosť o dotáciu. Ďalej upozorňuje na 
dokladanie fotodokumentácie, resp. odkazov na publikovanie na webe o podpore projektu mestom (s 
logom mesta).  
 
Jednalo sa o prijímateľov Slovenský rybársky zväz, Občianske združenie Očami psa – útulok Liptovský 
Mikuláš a Spoločnosti M.R. Štefánika – tu sa nález sa týkal chodníka k buste gen. M. R. Štefánika, kde 
nebolo  umiestnené logo z priestorových dôvodov.   
 
V prípade úpravy výšky  dotácií,  pôvodne mesto  aplikovalo formu   dodatkov k pôvodnej zmluve. Tento 
zaužívaný  postup mesta bol zmenený na základe kontroly hlavnej kontrolórky a jej odporučení č. 3 
v protokole č. 13 a 14/KO/2015. NKÚ odporúča aplikovať pôvodný postup, čo je už v súčasnosti 
akceptované. K záverom v tomto bode 2.  bolo prijaté opatrenie. 
 

3. Tretím záverom je zhodnotená oblasť interných noriem a postupov pri vykonávaní finančnej kontroly 
v meste Liptovský Mikuláš, kde je konštatované, že mesto má schválenú príslušnú smernicu, vykonávalo 
v procese poskytovania a zúčtovania dotácií finančnú kontrolu ako základnú finančnú kontrolu 
a administratívnu finančnú kontrolu na príslušných stupňoch riadenia v zmysle zákona o finančnej 
kontrole. Dodržiavanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveroval pred ich prijatím 
hlavný kontrolór mesta, pričom ich neplnenie nebolo zistené. V súvislosti s konštatovaním  v bode  2. nebol 
dodržaný postup finančnej kontroly pri dotáciách, k čomu bolo prijaté opatrenie.  

 
Na základe kontrolných zistení a  záverov NKÚ primátor mesta uložil kompetentným zamestnancom   
opatrenia na odstránenie   nedostatkov, na ktoré upozornila kontrola -  s cieľom dodržiavať zákonmi 
a internými predpismi stanovené pravidlá. Príkazný list bol odoslaný na NKÚ a tvorí prílohu predkladaného 
materiálu.  
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