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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

zameranej kontrolu financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok podľa Protokolu 

o výsledku kontroly Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok KA-005/2019/1031. 

B. berie na vedomie 

správu o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie výsledku 

kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej kontrolu financovania 

obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok podľa Protokolu o výsledku kontroly Záchrana a obnova 

národných kultúrnych pamiatok KA-005/2019/1031. 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1735/06 z 20.5.2019 bola  u mesta Fiľakovo ako 

prijímateľa dotácie zo ŠR prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom z dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR,  kontrola „Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok“, ktorej 

účelom bolo preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie 

pravidiel a postupov pri čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov.  

 

Kontrola bola vykonaná v čase od 6.6.2019 do 7.10.2019 na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ 

SR na rok 2019.  

 

Predmetom kontroly bolo preverenie čerpania poskytnutej dotácie a dodržanie pravidiel 

a všeobecne záväzných právnych predpisov pri obnove kultúrnych pamiatok za kontrolované obdobie 

2014-2018 a súvisiace obdobie. Podporenou kultúrnou pamiatkou je projekt obnovy hradu Fiľakovo. 

Mestu boli v priebehu rokov 2014, 2016, 2017 a 2018 poskytnuté dotácie zo ŠR SR v celkovej výške 

135 000,00 €. Použitie dotácie bolo účelovo viazané na obnovu a konzerváciu najviac ohrozených 

častí hradu, na pamiatkové výskumy, na statické posudky a dokumentáciu k vykonaným výskumom 

a posudkom v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu BB. 

Kontrolou boli preverené výdavky použité na realizáciu projektov. Podľa vyjadrenia kontrolnej 

skupiny mesto použilo prostriedky v zmluvne stanovenej výške, v súlade so zmluvne stanoveným 

účelom a členením. Účtovné záznamy spĺňali obsahové náležitosti účtovných dokladov. Všetky 

záväzky boli uhrádzané riadne a načas v stanovených lehotách splatnosti. Uskutočnené práce boli 

vykonávané v zmysle rozhodnutí a stanovísk Krajského pamiatkového úradu BB. 

 

Výsledkom kontroly bolo vypracovanie Protokolu  o výsledku kontroly Záchrana a obnova 

národných kultúrnych pamiatok KA-005/2019/1031. 

 

Kontrolou NKÚ boli zistené nasledovné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov: 



Kontrolné zistenie č. 1: Tým, že v katastri nehnuteľností nebol zaevidovaný prevod NKP hrad do 

správy zriadenej príspevkovej organizácie mesta – Hradné múzeum vo Fiľakove, nepostupovalo 

mesto v súlade s katastrálnym zákonom. 

Kontrolné zistenie č. 2: Tým, že mesto vykazovalo v účtovníctve na majetkových účtoch NKP, ktorú 

nemalo spoľahlivo ocenenú nekonalo v súlade s metodickým usmernením MF SR o účtovaní NKP 

a porušilo zákon o účtovníctve. 

Kontrolné zistenie č. 3: Tým, že v profile na ÚVO SR nezverejnilo mesto súhrnnú správu o všetkých 

zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, nekonalo v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

Mesto Fiľakovo v zmysle Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly, malo prijať 

opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov do 7.11.2019.  V stanovenom termíne 

mesto prijalo nasledovné opatrenia:  

 

Opatrenie č. 1 

V súlade s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov zaevidovať v príslušnom katastri 

nehnuteľností prevod hradu Fiľakovo do správy zriadenej príspevkovej organizácie mesta – Hradné 

múzeum vo Fiľakove. Termín: 31.12.2019, Zodpovedný: Ing. Zoltán Varga 

 

Opatrenie č. 2 

Podľa metodického usmernenia MF SR  č. MF/017827/2015-31 z 23.07.2015 o účtovaní 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok vykonať opravu účtovania, t.j. vyradiť hrad z majetku spôsobom 

popísaným v usmernení – odúčtovaním.  NKP – Hrad sa bude viesť len na podsúvahových účtoch. 

Termín: 31.12.2019, Zodpovedná:  Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

 

Opatrenie č. 3 

Dodržiavať zákonné povinnosti mesta v oblasti verejného obstarávania, a to hlavne dôsledne zadávať 

do profilu verejného obstarávateľa vedeného ÚVO SR v rámci Súhrnnej správy o zákazkách za 

obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka všetky zákazky  

s nízkymi hodnotami, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Termín: priebežne, Zodpovedná: 

Mgr. Dáša Paszkiewiczová 

 

Správu o plnení, resp. splnení opatrení musí mesto Fiľakovo zaslať NKÚ SR v termíne do 29.2.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Andrea Mágyelová 

                prednostka MsÚ 


