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Návrhy opatrení na zefektívnenie VS v oblasti   

poskytovania dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy 

 
Pre poskytovanie dotácií z rozpočtov subjektov územnej samosprávy platia v súčasnosti 

podmienky vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Poskytovanie dotácií je definované v § 7 

ods. 2 až 7  uvedeného zákona. 

Z výsledkov analýzy poskytovania dotácií vyplýva,  že z celkového počtu  664 

vyhodnocovaných subjektov Prešovského samosprávneho kraja, má  vypracované všeobecne 

záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií  263 subjektov, čo predstavuje  40% z počtu 

vyhodnocovaných subjektov, ktoré tak majú splnenú základnú podmienku pre poskytovanie 

dotácií. Ďalších  201 subjektov, čo predstavuje 30%,  nemá vypracované VZN o poskytovaní 

dotácií, a tak nespĺňajú podmienku pre poskytovanie dotácií.  200 subjektov, čo predstavuje 30%,  

neposkytlo informácie o schválení VZN o poskytovaní dotácií počas zberu údajov. Z celkového 

počtu 462 vyhodnocovaných subjektov Košického samosprávneho kraja, má vypracované VZN 

o poskytovaní dotácií  279 subjektov, čo predstavuje  60%. Tieto subjekty majú splnenú základnú 

podmienku pre poskytovanie dotácií z rozpočtov miest a obcí. Až 132 subjektov, čo predstavuje 

29%,  nemá vypracované VZN o poskytovaní dotácií, teda nespĺňajú podmienku na poskytovanie 

dotácií.  51 subjektov, čo predstavuje 11%,  neposkytlo informácie o schválení VZN o poskytovaní 

dotácií počas zberu údajov. Tieto subjekty porušili zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám,  u týchto subjektov nie je  možné určiť oprávnenosť poskytovať dotácie.  

Niektoré subjekty poskytujú dotácie na základe zmluvy, v rozpore so zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bez schváleného VZN. Obce a mestá, ktoré  

poskytujú dotácie zo svojho rozpočtu musia mať vypracované a poslancami obecného, alebo 

mestského zastupiteľstva schválené VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Všeobecne 

záväzné nariadenia schvaľuje zastupiteľstvo, proces prijímania, schvaľovania, vydávania ako aj 

ďalšie náležitosti ohľadom VZN upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opatrenia: 

- vypracovať VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu subjektov územnej samosprávy 

a vytvoriť týmto spôsobom transparentné a zákonné podmienky pre možnosť poskytovať 

dotácie z rozpočtu obcí a miest. V súčasnosti je povinnosť poskytovať dotácie podľa VZN 



 
 

 

 
 

stanovená v §7, ods.4 zákona 583/2004 Z. z., ale výsledky analýz preukazujú, že subjekty 

nepostupujú v zmysle zákona. 

- uplatňovať „otvorené vládnutie v územnej samospráve“ – sprístupňovanie dát širokej 

verejnosti, zaviesť povinnosť obcí a miest zverejniť na zriadenom webovom sídle, kde 

povinná osoba zverejňuje okrem iných informácií, ktoré sú predmetom povinného 

zverejňovania, aj znenie schváleného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a mesta. 

Vytvorí sa tak možnosť a príležitosť občanom participovať na správe verejných vecí, 

oboznámiť sa so znením VZN. Vyvesenie dokumentu na vývesnej tabuli obce, alebo iným 

spôsobom, len  na určitý čas stanovený zákonom, považujeme za nedostatočné. 

- školiť a vzdelávať zodpovedné osoby v územnej samospráve o povinnostiach súvisiacich  

s dodržiavaním   zákona č. 583/2004 Z. z.  pod gesciou  Ministerstva financií SR 

v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.  

- zaviesť kontrolu vedenia evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií s poverením 

konkrétneho zamestnanca a v pravidelných termínoch vyhodnotiť vybavovanie žiadostí. 

Odpovede na  opakujúce sa žiadosti umiestniť na  webové sídlo verejného subjektu. 

Sprístupní sa tak občanom záujmová oblasť a odbremení sa agenda s odpovedaním na 

žiadosti. 

- zo strany štátu aj v rámci vnútornej kontroly subjektov územnej samosprávy zaviesť 

kontroly za účelom dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

- školiť a vzdelávať zodpovedné osoby v územnej samospráve o povinnostiach súvisiacich  

s dodržiavaním   zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám pod 

gesciou  Ministerstva vnútra SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou 

miest Slovenska.  

 

Z výsledkov analýzy poskytovania dotácií vyplýva, že schválené VZN o poskytovaní 

dotácií má len 40% subjektov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Všetkých 263 subjektov 

so schváleným VZN, malo schválenú podmienku,  poskytnutú dotáciu zúčtovať. Z vykonanej 

analýzy vyplýva, že len  6%  obcí a miest PSK,  má vo svojom VZN schválenú podmienku, že 

právnická osoba  musí preukázať, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, 

subvencie, pomoc z fondov EU. Z analýzy poskytovania dotácií vyplýva, že schválené VZN 

o poskytovaní dotácií ma 60% subjektov Košického samosprávneho kraja (KSK). Všetkých 279 

subjektov, ktoré majú schválené VZN, má  schválenú podmienku, poskytnutú dotáciu zúčtovať. 



 
 

 

 
 

Z analýzy ďalej vyplýva, že len 7 subjektov, čo predstavuje 3% z miest a obcí KSK má vo VZN 

schválenú podmienku, že PO musí preukázať, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie, subvencie, pomoc z fondov EU.    

Z výsledkov vyhodnotenia dotazníka, ktorý bol určený pre poskytovateľov dotácií a bol 

rozposielaný elektronicky na emailové adresy miest a obcí Prešovského a Košického kraja 

vyplýva, že z celkového počtu 168 obcí a miest, ktoré dotazník vyplnilo, má 76% poskytovateľov 

dotácií  schválené všeobecne záväzné nariadenia o poskytovaní dotácií v zmysle § 7 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 24% poskytovateľov VZN 

schválené nemá. Na otázku, či realizuje príjemca dotácie po vyčerpaní dotácie zúčtovanie 

s rozpočtom obce, účastníci v dotazníku  uviedli, že 67% poskytovateľov vyžaduje od príjemcov 

dotácie vykonať zúčtovanie dotácie, 11% poskytovateľov nevyžaduje od príjemcov dotácie 

vykonať zúčtovanie dotácie, 22%  obcí na túto odpoveď neodpovedalo. 

Z výsledkov vyhodnotenie dotazníka,  ktorý bol určený pre príjemcov dotácií z rozpočtov 

miest a obcí,  VÚC a bol rozposielaný elektronicky na emailové adresy príjemcov dotácií – 

občianske združenia, neziskové organizácie, fyzické osoby – podnikatelia, iní príjemcovia (napr. 

mestá a obce, ktoré sú prijímateľmi dotácií z rozpočtov VÚC) vyplýva, že z celkového počtu 117 

prijímateľov dotácií, ktorí odpovedali na dotazník,  91,5%  respondentov uviedlo, že vykonáva 

povinnosť zúčtovať prijatú dotáciu. 4,3% respondentov nevykonáva zúčtovanie prijatej dotácie 

a 4,3% na otázku neodpovedalo. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opatrenia: 

-  aktualizovať schválené VZN o poskytovaní dotácií v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.,  

doplniť do schválených VZN o poskytovaní dotácií chýbajúcu podmienku v zmysle zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - § 7, ods. 7 „Právnickej 

osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť 

dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest 

zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie“.   

 

 

- aktualizovať schválené VZN o poskytovaní dotácií,  doplniť do schválených VZN 

chýbajúcu podmienku v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy o zúčtovaní. 



 
 

 

 
 

 

Informácie o poskytnutých dotáciách z rozpočtov subjektov územnej samosprávy sa 

nachádzajú v záverečných účtoch obcí a miest, vyšších územných celkov. Obec a vyšší územný 

celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným, alebo 

založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Po 

skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.  Záverečný účet 

obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách 

podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším 

územným celkom zverejnené iným spôsobom. 

Z výsledkov analýzy poskytovaných dotácií  z rozpočtov miest a obcí Prešovského 

samosprávneho kraja v roku 2017  vyplýva, že z celkového počtu  664 vyhodnocovaných 

subjektov Prešovského samosprávneho kraja, poskytlo dotácie  235 subjektov, čo predstavuje 35%.  

221 subjektov, čo predstavuje 33%,  dotácie neposkytlo.  208 subjektov, čo predstavuje 31%,  

neposkytlo informácie o  poskytovaní dotácií počas zberu údajov. Obce a mestá PSK, ktoré 

poskytli dotácie v roku 2017, najviac podporili oblasť športu, čo predstavovalo priemerne 69% 

z poskytnutých dotácií. Z  235 obcí a miest, ktoré v uvedenom roku poskytli dotáciu, neposkytli 

žiadne financie na cezhraničné aktivity a na podporu zamestnanosti. Z výsledkov analýzy 

poskytovania dotácií  z rozpočtov miest a obcí Košického samosprávneho kraja v roku 2017 

vyplýva, že  z celkového počtu 462 vyhodnocovaných subjektov Košického samosprávneho kraja, 

poskytlo dotácie 224 subjektov, čo predstavuje 48%. 186 subjektov, čo predstavuje 40%, dotácie 

neposkytlo. 52 subjektov , čo predstavuje 11%, neposkytlo informácie o poskytovaní dotácií počas 

zberu údajov. Obce a mestá KSK, ktoré poskytli dotácie v roku 2017, najvyššie finančné čiastky 

z dotácií smerovali na podporu športu, čo predstavovalo priemerne 55% z poskytnutých dotácií.   

Niektoré obce uvádzajú v dotáciách mylne, resp. nesprávne aj transfery pre právnické osoby 

zriadené obcou, ale tie sa riadia podľa iných paragrafov horeuvedeného zákona.  

Z výsledkov analýzy vyhodnotenia dotazníka, ktorý bol určený pre poskytovateľov dotácií 

vyplýva, že do oblasti športu smeroval v rokoch 2015 - 2017 najväčší podiel dotácií a to až 

v priemernej hodnote 76%. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opatrenia: 



 
 

 

 
 

- uplatňovať „transparentnú  vládu v územnej samospráve“ – zverejňovať rozhodnutia 

subjektov VS širokej verejnosti - zaviesť povinnosť obcí a miest  zverejniť na zriadenom 

webovom sídle informácie o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce a mesta samostatne, 

nielen ako súčasť záverečného účtu. V súčasnosti v zmysle zákona pred schválením sa 

návrh záverečného účtu obce a návrh záverečného účtu vyššieho územného celku 

predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.  Vyvesenie dokumentu na 

vývesnej tabuli obce, alebo iným spôsobom, len  na určitý čas stanovený zákonom, je 

možné považovať za nedostatočné, pretože neumožní verejnosti dostatok času na 

sprístupnenie informácií o poskytnutých dotáciách. 

- vysoký podiel finančných prostriedkov smerujúci do športu výrazne uberá finančné zdroje 

ostatných oblastí (kultúra, soc. oblasť, zdravotníctvo, cirkev, cezhraničné aktivity, 

dôchodcovia, dobrovoľní hasiči, zväz protifašistických bojovníkov, podpora zamestnanosti 

a iné). Bolo by preto vhodné vytvoriť kľúč na vyváženie podielov prerozdeľovaných peňazí 

do jednotlivých oblastí. Finančné  prostriedky by sa tak použili pre širokú verejnosť. 

V súčasnosti sú vysoké finančné čiastky poskytované do športu využívané len 

obmedzeným počtom užívateľov – zvyčajne finančné zdroje sú použité pre športové kluby, 

ale málo finančných zdrojov sa používa na aktívne športovanie obyvateľov miest a obcí. 

- do rozpočtového procesu poskytovateľov dotácií zaviesť revíziu výdavkov - hodnotiť 

efektívnosť verejných výdavkov na poskytované dotácie z rozpočtov subjektov územnej 

samosprávy, porovnať vstupy, výstupy a výsledky, ktoré sa dosiahnu 

poskytnutím výdavkov určených na dotácie . 

- stanoviť vhodné merateľné ukazovatele pre jednotlivé žiadosti o dotáciu, ktoré by umožnili 

objektívne porovnanie výšky žiadanej sumy dotácie aj v rozdielnych oblastiach, do ktorých 

žiadosť smeruje – napr. veľkosť cieľovej skupiny, pre ktorú bude dotácia poskytnutá, počet 

zrealizovaných podujatí. 

 

Z výsledkov analýzy vyhodnotenia dotazníka, ktorý bol určený pre prijímateľov dotácií 

vyplýva potreba upraviť- rozšíriť oblasti, do ktorých smerujú dotácie.  Približné hodnoty 

z dotazníka  podľa jednotlivých oblastí, o ktoré by príjemcovia mali záujem, sú nasledovné: 

- šport 23% 

- kultúra 33% 

- cirkevná, náboženská oblasť 4% 

-  sociálna oblasť 7% 



 
 

 

 
 

- podpora zamestnanosti 3% 

- podpora mládeže 15% 

- podpora seniorov 10% 

- oblasť zdravotníctva 1% 

- iné 4 % 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opatrenia: 

- doplniť zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,  

o nové oblasti, ktoré môžu byť podporené. Z dotazníka pre príjemcov dotácií vyplynuli tieto oblasti, 

o ktoré majú príjemcovia záujem:  

- turizmus a rozvoj cestovného ruchu, podpora služieb v oblasti cestovného ruchu,   

- propagácia regiónov a obcí, propagácia prírodných krás, budovanie informačných tabúľ,  

- budovanie turistických rozhľadní, oprava pamiatok,  

-  podpora neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania, rekvalifikácia, 

-  podpora dobrovoľníctva nielen pre mládež, 

- podpora rozvoja environmentálnej oblasti, ochrana životného prostredia, likvidácia  

skládok,  

- odpadové hospodárstvo, ochrana vodných zdrojov, informatizácia, dopravná  

infraštruktúra,  

- opravy a údržba ciest, oprava námestí, chodníkov, cyklotrasy,  nemotorová doprava,  

- nájomné byty,  

- podpora zamestnanosti, sociálna oblasť, skrášlenie obce, verejnej zelene a priestranstva, 

- posilnenie nových zručnosti seniorov a ochrana seniorov, 

- podpora záujmových činnosti, voľnočasových aktivít, 

- vzdelávanie, rekvalifikácia,     

- podpora miestnej komunity, šport, šport pre deti a mládež / rozvoj pohybových  aktivít,    

- podpora mladých talentov.  

 

Korupcia v širšom zmysle znamená podplácanie  alebo poskytovanie,  prijímanie prospechu 

- neoprávnených výhod  aj bez priameho úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú úradnú, 

mocenskú funkciu. Korupcia vedie k nezákonnému obohacovaniu osôb, čo vyvoláva napätie v 

spoločnosti. Zároveň dochádza  k mrhaniu prostriedkov určených na verejné služby alebo práce, 

narúša sa súťaženie, bráni transparentnosti,  vedie k neefektívnemu prerozdeľovaniu zdrojov. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparentnos%C5%A5&action=edit&redlink=1


 
 

 

 
 

Korupcia predražuje služby, ktoré verejná správa poskytuje občanom. V nepovinnej hlavnej 

aktivite č. 2 – Znižovanie korupcie vo VS, bol uskutočnený monitoring korupčného správania sa 

pri poskytovaní  dotácií  na základe zistených údajov od žiadateľov a prijímateľov dotácií, návrh 

antikorupčných nástrojov a nástrojov na sprístupňovanie dokumentov a dát o poskytnutých 

dotáciách a možnostiach získania dotácií širokej verejnosti  v rámci podpory otvoreného vládnutia. 

Z výsledkov vyhodnotenia odpovedí na dotazník, ktorý bol určený pre poskytovateľov 

dotácií vyplýva, že 34% respondentov zastáva názor, že prideľovanie dotácií  je transparentné a 

nie sú potrebné opatrenia proti korupcii. 31% respondentov zastáva názor, že prideľovanie dotácií 

je skôr transparentné. Iba 5% respondentov považuje prideľovanie dotácií za netransparentné, a je 

predpokladaná korupcia pri rozdeľovaní dotácií, sú potrebné opatrenia proti korupcii. Až  30% 

respondentov na uvedenú otázku neodpovedalo. 

S korupciou nemá skúsenosť 52% respondentov zo strany prijímateľov dotácií z verejných 

zdrojov.  11% respondentov  sa domnieva, že existuje korupcia pri poskytovaní dotácií.  Len 3% 

respondentov zdieľa názor, korupcia sa vyskytuje pri poskytovaní dotácií z verejných  zdrojov. Až 

34% respondentov zo strany prijímateľov  sa rozhodlo na položenú otázku neodpovedať.  

Každý občan má podľa Trestného zákona povinnosť oznamovať trestné činy korupcie. 

Z výsledkov vyhodnotenia odpovedí na dotazník však vyplývajú vysoké podiely účastníkov 

dotazníka ako zo strany poskytovateľov, tak aj zo strany prijímateľov, ktorí sa k existencii korupcie 

pri poskytovaní dotácií vôbec nevyjadrili. To môže nasvedčovať tomu, že sa s korupciou 

dokázateľne nestretli, alebo mali s korupciou nejakú skúsenosť, o ktorej zatiaľ nie sú pripravení 

hovoriť. 

Korupcia predstavuje závažný  spoločenský a ekonomický problém, ktorý ovplyvňuje  kvalitu 

života občanov, ako aj kvalitu hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky. Zúžiť priestor pre 

korupčné správanie vo všetkých oblastiach verejnej správy si bude vyžadovať nielen prijatie  

legislatívnych opatrení, ale je potrebný aj správny postoj občanov ku korupcii. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opatrenia: 

- uplatniť transparentný proces poskytovania dotácií s možnosťou verejnej kontroly a tak 

obmedziť možnosti korupčného správania sa žiadateľov aj poskytovateľov dotácií. 

- vydať vnútorný predpis vyplývajúci zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavne v § 10 

predmetného zákona, ktorý určuje vnútorný systém preverovania oznámení. Malé obce, 

s počtom obyvateľov pod 2000 obyvateľov taký predpis nemajú vypracovaný. 



 
 

 

 
 

- zverejniť na webovom sídle obce, mesta, VÚC vnútorný predpis vyplývajúci zo zákona č. 

54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

- zaviesť vnútornú kontrolu dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a tak zvýšiť informovanosť verejnosti. Z analýzy vyplýva, že až  19% 

respondentov neodpovedalo na požiadavku sprístupnenia informácie o smernici (vyplýva 

to z údajov zo sumarizačnej tabuľky č. 8 o možnostiach nahlasovania korupcie, spôsoboch 

schvaľovania, prideľovania, zúčtovania a kontrolných systémoch pri prideľovaní dotácií). 

- zvýšiť a rozšíriť možnosti vzdelávania poskytovateľov dotácií v oblasti boja proti korupcii 

a ich trestnoprávnych následkov  v súvislosti s poskytovaním dotácií pod gesciou Úradu 

vlády  SR v spolupráci so Združením miest a obcí SR. 

- uplatňovať  participatívny rozpočet, ktorý umožní obyvateľom spolupodieľať sa na rozvoji 

mesta alebo obce, používať výdavky rozpočtu na napĺňanie potrieb obyvateľov a zabezpečí 

transparentnosť verejného rozhodovania a  informovanosti širokej verejnosti  o použití 

verejných financií.   

- sprísniť povinnosti dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 54/2019 Z. z., o 

ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov hlavne v § 10 predmetného zákona, ktorý určuje vnútorný systém preverovania 

oznámení.  Z analýzy vyplýva, že 18% respondentov doposiaľ nemá schválenú smernicu 

a ďalších 19% respondentov, ktoré nepodali informáciu o existencii internej smernice 

podľa údajov vyplývajúcich zo sumarizačnej tabuľky č.8. 

- garantovať nahlasovateľom korupcie adekvátnu ochranu - doplniť chýbajúce údaje do 

existujúcich smerníc v zmysle znenia zákona č. 54/2019 Z. z., o spracovaní osobných 

údajov a podmienky ochrany ohlasovateľa. Analýzou a hodnotením už existujúcich 

smerníc bolo zistené, že  4% respondentom  chýba podmienka o spracovaní osobných 

údajov, podmienka  ochrany ohlasovateľa  chýba až 20% respondentom podľa údajov 

vyplývajúcich zo sumarizačnej tabuľky č. 8. Na základe týchto zistení je možné  

predpokladať, že schválené smernice negarantujú dostatočnú ochranu ohlasovateľov. 

Vzhľadom na neochotu ohlasovateľa odhaliť svoju identitu nahlásením protikorupčného 

správania priamo orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo 

zamestnávateľovi, z obáv z negatívneho pracovnoprávneho úkonu, ktorý by voči 

oznamovateľovi urobil zamestnávateľ, ako odvetný akt za oznámenú nekalú praktiku.  

- na ochranu ohlasovateľov korupcie nadviazať spoluprácu s Verejným ochrancom práv ako 

nezávislým orgánom, ktorý v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom chráni základné 



 
 

 

 
 

práva fyzických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej 

moci, ak je ich konanie,  rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.   

- zriadiť grantový fond pre neziskové a iné organizácie, ktoré by mohli odhaľovať korupčné 

správanie.  

- vydať vnútorný predpis u poskytovateľov dotácií, ktorým budú určené právomoci 

zamestnancov a postup pri rozhodovaní o určovaní poskytovaných dotácií z rozpočtu. 

- školiť a vzdelávať zodpovedné osoby v územnej samospráve o povinnostiach súvisiacich  

s dodržiavaním   zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti pod gesciou  Úradu vlády SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska 

a Úniou miest Slovenska.  

 

 

 

    

 

 

 

 


