
Ako využívať druhý súbor protikorupčných opatrení 
 
Ako to bude fungovať v praxi: 
 

1. Sledujte oznámenie o poskytnutí grantov/dotácií jednotlivým prijímateľom. 
2. V prípadoch, ak prijímateľ grantu/dotácie získa sumu vyššiu ako napríklad nami 

navrhovaných 500 eur, budete mať neobmedzený prístup ku všetkým jednotlivým 
transakciám, ktoré bude prijímateľ grantu/dotácie povinný realizovať výhradne cez 
transparentný účet na internete. Budete mať tak jedinečnú príležitosť, ako pohodlne a 
prakticky neobmedzene sledovať a kontrolovať využívanie verejných zdrojov 
prijímateľom grantu/dotácie. 

3. V prípadoch, ak prijímateľ grantu/dotácie bude realizovať jednotlivú transakciu na 
sumu vyššiu ako napríklad nami navrhovaných 500 eur, bude povinný vybrať 
dodávateľa tovarov alebo služieb transparentným spôsobom v elektronickej 
súťaži. To má zabezpečiť, že verejné zdroje budú využívané efektívne a 
hospodárne. Dostanete informácie, na základe ktorých budete môcť posúdiť, či 
verejné financie boli využité efektívne alebo nie.  

4. Všetky vyššie uvedené informácie budete mať prístupné minimálne po dobu šiestich 
mesiacov, aby ste sa k nim počas šiestich mesiacov mohli kedykoľvek vrátiť a 
spätne ich kontrolovať. 

5. Ak sa vám niečo nezdá, neváhajte a upozorite alebo pýtajte sa na to 
kompetentných. 

 



Čo sledujeme druhým súborom protikorupčných opatrení 
 
Na verejné financie sa skladáme všetci. Dokonca je to naša povinnosť. Kauza Váhostavu nie 
je prvým prípadom, z ktorého je zrejmé, že verejné financie neboli použité na stanovený účel, 
ktorý by mal mať verejno-prospešný charakter. Veríme, že ak sa na verejné financie musíme 
skladať všetci, máme právo na prístup k informáciám, na základe ktorých si verejnosť bude 
môcť vytvoriť vlastný a relevantný názor o ich využití. Či už sa jedná o účel samotný, 
efektívnosť alebo hospodárnosť ich použitia. Jednoducho, aby sme mali v takýchto prípadoch 
neobmedzený a ľahko prístupný spôsob, umožňujúci získať informácie o tom, na aký účel sa 
verejné financie používajú. Či sú tovary a služby nakúpené z verejných financií predražené 
alebo kupované za primerané sumy. A v neposlednom rade by nám tieto informácie mali 
ukázať, či je ich prijímateľom skutočne ten, komu boli určené, alebo si z nich niekto ukrajuje.  
 
Samosprávy každoročne vyplatia milióny eur v rôznych formách dotácií a grantov. Aj to sú 
verejné financie. Ich prijímatelia by mali podľa nás prirodzene rešpektovať, že s výsadou 
spolufinancovania z verejných zdrojov prichádza aj zodpovednosť v podobe povinného 
zverejňovania informácií o využívaní takýchto verejných prostriedkov. Preto prichádzame s 
návrhom pravidiel, ktoré po zavedení v samosprávach zabezpečia vyššiu mieru 
transparentnosti, a tým výrazne zamedzia zneužívaniu verejných financií, na ktoré sa, ako 
sme už spomenuli, skladáme všetci. 
 
Chceme:  

⁃ aby ste mali prístup k informáciám, kto a akú veľkú dotáciu alebo grant získal 
⁃ aby s využívaním verejných financií bola spojená povinnosť zverejňovania 

informácií o jednotlivých transakciách 
⁃ aby informácie o finančných transakciách z verejných zdrojov boli prístupné 

pohodlne cez internet 
⁃ aby ste si mohli sami urobiť názor a kontrolovať, či sú verejné financie využívané 

efektívne a hospodárne  
⁃ aby ste videli, komu a za čo boli verejné financie vyplatené 



Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia upravujúci metodiku, pravidlá a 
podmienky poskytovania/prideľovania dotácií a grantov 

Transparentným účtom sa rozumie účet vo finančnej inštitúcii, ktorý umožňuje zobrazovanie 
všetkých transakcií jednotlivo cez webové rozhranie, a to nepretržite počas celého obdobia 
existencie účtu v online režime.  

Prijímateľ grantu/dotácie vo výške viac ako 500 eur je povinný založiť si transparentný účet 
najneskôr do siedmich kalendárnych dní od dátumu doručenia oznámenia o schválení 
grantu/dotácie. Prijímateľ grantu/dotácie je povinný viesť tento transparentný účet minimálne 
po dobu nasledujúcich šiestich mesiacov od dátumu zúčtovania dotácie poskytovateľovi 
dotácie.  

Prijímateľ grantu/dotácie je povinný realizovať všetky finančné transakcie priamo 
cez transparentný účet, ktorý si za týmto účelom zriadil.  

Prijímateľ grantu/dotácie je povinný, ak mu to spôsob, ktorým je transparentný účet vo 
finančnej inštitúcii vedený dovoľuje, pri každej transakcii uviesť aj stručnú poznámku, 
stručný popis účelu jednotlivej transakcie (napríklad: úhrada za prenájom priestorov, nákup 
medailí či ocenení, úhrada za prepravu, prenájom dopravného prostriedku, odmena 
usporiadateľovi, platba za fotoslužby a podobne). 

Prijímateľ grantu/dotácie vo výške viac ako 500 eur je povinný najneskôr do štrnástich 
kalendárnych dní od dátumu doručenia oznámenia o schválení grantu/dotácie písomne 
oznámiť poskytovateľovi dotácie  – obci, mestu či vyšiemu územnému celku – číslo 
transparentného účtu, ktorý si vytvoril v súlade s ostatnými ustanoveniami tohto VZN.  

Poskytovateľ dotácie (obec/mesto/vyšší územný celok) prevedie celú schválenú sumu 
spôsobom stanoveným ostatnými ustanoveniami príslušného VZN na transparentný účet, 
ktorý mu prijímateľ grantu/dotácie oznámi. 

Prijímateľ grantu/dotácie je povinný vo všetkých prípadoch, kedy je výška jednotlivej 
transakcie viac ako 500 eur, vysúťažiť dodávateľa tovaru alebo služby, ktorej sa takáto 
transakcia týka transparentne elektronickým spôsobom, zvyčajne použitím elektronickej 
aukcie, elektronického prieskumu trhu. Prijímateľ grantu/dotácie je v prípade, ak zrealizoval 
súťaž na dodávateľa tovaru alebo služby niektorou z foriem elektronickej súťaže, v každom 
jednotlivom prípade povinný zabezpečiť: 

⁃ zverejnenie oznámenia o konaní takejto súťaže minimálne v termíne 21 kalendárnych 
dní pred dátumom konania súťaže, zvyčajným spôsobom, najmä v miestnych 
oznamovacích prostriedkoch, minimálne v jednom printovom a v jednom 
elektronickom médiu 

⁃ archiváciu priebehu a výsledku každej jednotlivej súťaže elektronickým spôsobom na 
webovom rozhraní prístupnom verejnosti v online režime minimálne po dobu 
nasledujúcich šiestich mesiacov od dátumu konania súťaže 

Všetky vyššie uvedené ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou dohody/zmluvy uzavretej 
medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie. V prípade ich nesplnenia sa na prijímateľa 
grantu/dotácie vzťahujú v plnej miere všetky sankčné podmienky uvedené v ostatných 
ustanoveniach tohto príslušného VZN. 


