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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly použitia dotácie na činnosť kultúrnych súborov 

pôsobiacich s podporou mesta Fiľakovo na rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MSU-FIL-542/2022-5 

Správa o výsledku kontroly 

 
 

Na základe podania občana mesta Fiľakovo vykonala hlavná kontrolórka mesta v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

 

kontrolu použitia dotácie na činnosť kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta 

Fiľakovo na rok 2021 

 

Predmet a účel kontroly: 

 preveriť dodržiavanie osobitných predpisov a vnútorných predpisov  

 

 Kontrola bola zameraná na overenie oprávneného použitia poskytnutých finančných 

prostriedkov kultúrnymi súbormi pôsobiacimi pri Mestskom kultúrnom stredisku (ďalej len 

„MsKS“) s podporou mesta Fiľakovo. 

 

Podľa článku 2 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 6/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“) zoznam kultúrnych súborov 

pôsobiacich s podporou mesta Fiľakovo a výšku um pridelenej ročnej dotácie cez rozpočet 

MsKS navrhuje komisia kultúry pri mestskom zastupiteľstve a schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta Fiľakovo. Aj keď je finančný príspevok nazvaný 

dotáciou, nie je to dotácia poskytovaná na základe žiadosti z rozpočtu mesta v zmysle platnej 

VZN, nakoľko aj článok 2 v odseku 3 VZN uvádza, že z rozpočtu mesta Fiľakovo sa nemôžu 

poskytovať dotácie podľa tohto nariadenia pre .... občianske združenia, ktorých poslaním je 

podpora činnosti kultúrnych súborov (napr. tanečných, hudobných, speváckych  zborov), ktoré 

pôsobia pri MsKS.... . Spôsobom použitia a vyúčtovania takto poskytnutých finančných 

prostriedkov pre jednotlivé kultúrne súbory preto VZN sa ďalej nezaoberá.  

 

Finančné prostriedky pridelené na podporu kultúrnych súborov, ktoré pôsobia pri 

Mestskom kultúrnom stredisku sú sledované v rozpočte MsKS v podaktivite 10.1.2 - Pravidelná 

činnosť MsKS: Záujmová umelecká činnosť (ZUČ), výchovno-vzdelávacia činnosť, voľno-

časové aktivity a príprava mestských novín Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap. 

 

Uznesením č. 154/2020 zo dňa 16.12.2020 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove (ďalej len 

„MZ“) schválilo nasledovný zoznam kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta 

Fiľakovo: 

a) Melódia – ženský spevácky zbor 

b) Pro Kultúra – mužský spevácky zbor 

c) Amatérske divadlo Zsákszínház 

d) Folklórny súbor Jánošík a detský folklórny súbor Malý Jánošík 

e) Folklórny súbor Rakonca a detský folklórny súbor Malá Rakonca 

f) Ľudová hudba File Banda 

Dňa 17.12.2020 bol doručený návrh na výšku poskytnutých finančných prostriedkov 

kultúrnym súborom pôsobiacim pod MsKS, ktorý obsahoval aj navýšenie pôvodných súm 

(10 100,00 EUR) o autobusovú kompenzáciu v celkovej výške 3000,00 EUR, doručený bol ale 

už po schválení návrhu rozpočtu na rok 2021. Výsledná suma vo výške 13 100,00 EUR bola 

uvedená aj v návrhu rozpočtu a po schválení rozpočtu aj poskytnutá MsKS.  



Na rok 2021 boli tak na tento účel poskytnuté finančné prostriedky ako príspevok 

z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 13 100,00 EUR, z čoho finančné prostriedky vo výške 

10 100,00 EUR boli rozdelené medzi kultúrnymi súbormi uznesením MZ č. 155/2020 zo dňa 

16.12.2020 nasledovne: 

1. Melódia – ženský spevácky zbor   2 100,00 EUR 

2. Pro Kultúra – mužský spevácky zbor  2 100,00 EUR 

3. Amatérske divadlo Zsákszínház   1 000,00 EUR 

4. Folklórny súbor Jánošík    1 500,00 EUR 

5. Folklórny súbor Rakonca a DSF Rakonca  2 900,00 EUR 

6. Ľudová hudba File Banda         500,00 EUR 

Hlavná kontrolórka na základe predložených účtovných dokladov vykonala kontrolu 

vyúčtovania pridelených finančných prostriedkov jednotlivým kultúrnym súborom.  

 

Poskytnuté FP na podaktivitu 10.1.2. 13 100,00 EUR 

Skutočne použité FP kultúrnymi súbormi 10 072,03 EUR 

Rozdiel 3 027,97 EUR 

 

Výdavky u jednotlivých kultúrnych súborov prevyšujúce im pridelené finančné 

prostriedky uznesením MZ č. 155/2020 zo dňa 16.12.2020 boli financované z poskytnutých 

finančných prostriedkov na podaktivitu 10.1.2. 

 

Kultúrne súbory pôsobiace pod MsKS použili finančné prostriedky poskytnuté v rámci 

rozpočtu MsKS na výdavky spojené ich činnosťou a riadne ich vydokladovali.  

 

Napriek vyšším finančným prostriedkom určeným na podporu činnosti kultúrnych 

súborov tie neboli vyčerpané ani v pôvodnej výške.  

 

Pridelené finančné prostriedky tvoria časť pravidelného transferu zriaďovateľa pre 

príspevkovú organizáciu, čiže časť rozpočtu mesta Fiľakovo. Návrh výšky poskytnutej dotácie 

dáva MsKS pri zostavovaní rozpočtu, oni si určujú, koľko by mali kultúrne súbory dostať. 

Rozpočet schvaľuje mestské zastupiteľstvo, preto nie je potrebné zvlášť schváliť aj výšku 

podpory pre jednotlivé kultúrne súbory. Je to dvojitý akt. Preto odporúčam vypustiť z článku 2 

ods. 4 VZN časť : „a výšku im pridelenej ročnej dotácie cez rozpočet MsKS“. 

 

Vykonanou kontrolou použitia dotácií na činnosť kultúrnych súborov pôsobiacich 

s podporou mesta Fiľakovo pridelených na rok 2021 neboli zistené závažné porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré by vyžadovali prijatie opatrení. Hlavná 

kontrolórka vypracovala správu o výsledku kontroly. 

 


