
Dôvodová správa 

Vrátenie finančných prostriedkov – v rámci projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť 

a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s VJM – ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“ 

Vážené Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove! 

Dňa 07.12.2016 bola doručená Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – výzva spolu so správou 

o zistenej nezrovnalosti v zmysle čl. 10 bodu 6 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (od Riadiaceho orgánu pre Regionálny 

operačný program) v rámci projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou 

strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s VJM – ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“. 

28.10.2016 audítorská skupina Úradu vládneho auditu vykonala fyzické overenie stavu realizácie 

projektu na mieste realizácie vo Fiľakove. Zistila nedodanie tovarov a prác (nezrealizovanie fasádnych 

náterov na budovách „A“ a „B“ ako aj dodanie tovarov v inej kvalite ako je uvedené vo faktúre (neboli 

používané hliníkové dažďové odpadové rúry) – uvedené výdavky zo strany prijímateľa boli deklarované 

v žiadosti o platbu a zo strany Riadiaceho orgánu toho času uznané za oprávnené výdavky. Správa 

o zistenej nezrovnalosti za praktiky použité pri spáchaní nezrovnalosti uvádza: nedostatočné vykonanie 

kontroly na mieste – poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia za tovary a práce, 

ktoré neboli dodané, resp. tovary dodané v inej kvalite. 

Celková suma vyššie uvedeného projektu je 522 864,56 EUR a  

celková výška nezrovnalosti je 6 663, 62 EUR.  

Riadiaci orgán má za úlohu zabezpečiť vysporiadanie a vymoženie neoprávnených výdavkov na úrovni 

prijímateľa - ktorým je Mesto Fiľakovo - v celkovej výške  v sume 6 330,44 EUR, z toho zdroj ERDF (85%) 

vo výške 5 664,08 EUR; zdroj ŠR SR (10%) vo výške 666,36 EUR s uplatnením postupu podľa zákona č. 

528/2008 Z.z. – zostatková suma je vlastný zdroj prijímateľa.   

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove berie na vedomie  správu o vrátení finančných prostriedkov v rámci 

projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: 

ZŠ s VJM – ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“ v celkovej výške nezrovnalosti 6 663,62 EUR keď výška 

neoprávnených výdavkov je 6 330,44 EUR. 

 

 

Vypracovala: Ing.arch. Erika Anderková, referát stratégie a rozvoja 

Vo Fiľakove 09.12.2016 

 

 


