ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU
T.G.Masaryka č. 10, 961 21 Zvolen
pracovisko Bratislava, Drieňová č. 34, 826 50 Bratislava
Renáta Slobodová
T. G. Masaryka 4119/14
940 02 Nové Zámky

ÚVA-561/2018-9
Číslo:176/6572/18/4

V Bratislave dňa 19.6.2018

ROZHODNUTIE

Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava ako príslušný orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 1
a § 4 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto
rozhodol:
Zamestnanci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí vykonávajú štátnu službu na referáte kontroly Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky vykonali na základe Poverenia číslo 24/2016/FKnM-RK na
vykonanie finančnej kontroly na mieste zo dňa 26.7.2016 finančnú kontrolu na mieste u povinnej osoby Renáta
Slobodová, nar. 21.01.1967, trvale bytom T. G. Masaryka 4119/14, 940 02 Nové Zámky. Cieľom kontroly bolo
overenie oprávnenosti čerpania finančného príspevku poskytnutého na základe Dohody č. 36/§49/2015/ŠR zo
dňa 19.5.2015 v znení Dodatku č. 1/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú
činnosť uzatvorenej podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z finančnej kontroly na mieste bol v súlade s § 22
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovaný
Návrh správy z finančnej kontroly na mieste č. NZ1/RK/KON/2017/22-0019, č z. 2017/43056 zo dňa 02.02.2017
a Správa z finančnej kontroly na mieste č. NZ1/RK/KON/2017/22-0020, č. z. 2017/44963 zo dňa 21.02.2017.
Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava na základe výsledkov finančnej kontroly na mieste a prostredníctvom
vykonaného dokazovania zistil nasledovné:
Účastník konania Renáta Slobodová, nar. 21.01.1967, trvale bytom T. G. Masaryka 4119/14, 940 02
Nové Zámky nedodržal podmienky Dohody č. 36/§49/2015/ŠR zo dňa 19.05.2015 v znení Dodatku č. 1/2016 zo
dňa 18.01.2016 o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorenej podľa § 49 ods. 6 zákona
NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „Dohoda“), keď:
-

porušil Článok II. bod 3 Dohody tým, že neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len ako
„SZČ“) v zmysle Článku II bodu 1, 2 Dohody nepretržite , najmenej po dobu troch rokov odo dňa začatia
prevádzkovania SZČ (v zmysle Článku II bodu 1 Dohody bol účastník konania povinný začať
prevádzkovať SZČ dňom 20.05.2015), do dátumu posledného dňa trojročného nepretržitého
prevádzkovania SZČ, t.j. do 19.05.2018,

-

porušil Článok II bod 4 Dohody tým, že nevrátil úradu do 30 kalendárnych dní odo dňa skutočného
ukončenia prevádzkovania SZČ, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote, pomernú časť poskytnutého

príspevku zodpovedajúcu počtu dní odo dňa skutočného ukončenia prevádzkovania SZČ do posledného
dňa trojročného obdobia prevádzkovania SZČ uvedeného v Článku II bod 3 Dohody, t.j. do 19.05.2018,
-

porušil Článok II. bod 5 Dohody tým, že neprevádzkoval SZČ na adrese prevádzkarne Turecká 40, 940
01 Nové Zámky,

-

porušil Článok II. bod 10 Dohody, keď písomne neoznámil úradu každú zmenu údajov a podmienok
dohodnutých alebo uvedených v Dohode a v žiadosti o príspevok (ako aj v jej prílohách)
a v podnikateľskom zámere v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy táto zmena
nastala, resp. neoznámil úradu skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z Dohody
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku týchto skutočností,

-

porušil Článok II. bod 11 Dohody tým, že písomne nepožiadal úrad o uzatvorenie dodatku k Dohode
súvisiaceho s každou zmenou údajov a podmienok dohodnutých alebo uvedených v Dohode, v žiadosti
o príspevok (vrátane jej príloh) alebo v súvislosti so zmenami v podnikateľskom zámere vrátane
kalkulácie nákladov, ktoré plánoval uskutočniť a to najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní pred dňom,
kedy uvedenú zmenu plánoval uskutočniť,

-

porušil Článok V. bod 17 Dohody tým, že pri závažnom porušení podmienok Dohody nevrátil úradu
pomernú časť príspevku zodpovedajúcu rozsahu porušenia Dohody do 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy úradu, ak sa s úradom nedohodne inak,

-

podľa Článku VI. bodu 4 Dohody sa za závažné porušenie Dohody považuje porušenie Článku II. bodu
1), 2), 3), 7a), 7b), 8), 9), 12), 13), 14), 19a-d), 20) a 21), Článku IV. bodu 8), 9), 10), 11) a Článku
V. bodu 4), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 17).

-

v zmysle Článku V. bodu 3 Dohody je závažné porušenie podmienok Dohody považované za porušenie
finančnej disciplíny podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedeným konaním účastník konania porušil pravidlá a podmienky, za ktorých mu boli verejné
prostriedky poskytnuté, čím naplnil skutkovú podstatu porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n)
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava podľa § 31 ods. 9 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
ukladá
účastníkovi konania:
Renáta Slobodová, nar. 21.01.1967, trvale bytom T. G. Masaryka 4119/14, 940 02 Nové Zámky podľa § 31
ods. 7 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť ako pri porušení finančnej disciplíny podľa § 31 ods.
1 písm. b) citovaného zákona, a to v súlade s § 31 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odviesť
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verejné prostriedky za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky
poskytnuté
vo výške 963,24 €
slovom: deväťstošesťdesiattri eur a dvadsaťštyri centov.

Vyššie uvedenú sumu finančných prostriedkov je účastník konania povinný odviesť v lehote 15 dní odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia prevodným príkazom vo výške 963,24 € (85 % ESF- 818,75 € a 15 % ŠR144,49 €) na účet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO: 30 794 536), IBAN: SK39 8180 0000 0070 0053
5066, BIC: SPSRSKBA, VS: 176184.
V prípade neodvedenie uloženého odvodu v stanovenej lehote je účastník konania povinný zaplatiť penále
vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, t.j. 963,24 € za každý aj začatý deň
omeškania s úhradou uloženého odvodu.
Penále je účastník konania povinný uhradiť na príjmový účet Úradu vládneho auditu, číslo IBAN: SK47 8180
0000 0070 0055 0733, VS:176184.

Odôvodnenie:
Dňa 26.05.2017 bolo Úradu vládneho auditu, pracovisko Bratislava prostredníctvom listu č.
NZ1/RK/KON/2017/22-0024, č. z. 2017/168421 doručené oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Zámky (ďalej len „ÚPSVaR Nové Zámky“ alebo „úrad“) o porušení podmienok Dohody č. 36/§49/2015/ŠR
zo dňa 19.05.2015 v znení Dodatku č. 1/2016 zo dňa 18.01.2016 o poskytnutí príspevku na samostatnú
zárobkovú činnosť uzatvorenej podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účastník konania uzatvoril s úradom dňa 19.05.2015 Dohodu č. 36/§49/2015/ŠR v znení Dodatku č. 1/2016
zo dňa 18.01.2016 o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorenú podľa § 49 ods. 6
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorej predmetom bola úprava práv a povinností účastníkov Dohody pri poskytnutí
príspevku poskytovaného príjemcovi príspevku na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním
samostatnej zárobkovej činnosti. V zmysle Článku I. bodu 4 Dohody je príspevok poskytovaný zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „ŠR SR“) a zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej aj len
ako „ESF“). Vzájomný pomer financovania medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR SR a prostriedkami
ESF je 15 % ŠR SR a 85 % ESF.
Účastníkovi konania bola dňa 15.06.2015, v súlade s Článkom III. bodom 1 písm. a) Dohody, poskytnutá
1. platba príspevku vo výške 2 039,33 € (Výpis zo ŠP číslo 104 zo dňa 15.06.2015).
Účastník konania sa v rámci Dohody zaviazal:
-

v zmysle Článku II. bodu 1,2 a 3 prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len ako „SZČ“),
na ktorú je poskytnutý príspevok odo dňa 20.05.2015 nepretržite, najmenej po dobu troch rokov odo dňa
začatia prevádzkovania SZČ (za dátum začatia prevádzkovania SZČ sa v zmysle Článku II. bodu 1
rozumie dátum uvedený na doklade osvedčujúcom príjemcu príspevku k oprávneniu na prevádzkovanie
SZČ) do dátumu posledného dňa trojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ, t.j. do 19.05.2018,
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-

v zmysle Článku II. bodu 4 vrátiť úradu do 30 kalendárnych dní odo dňa skutočného ukončenia
prevádzkovania SZČ, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote, pomernú časť poskytnutého príspevku
zodpovedajúcu počtu dní odo dňa skutočného ukončenia prevádzkovania SZČ do posledného dňa
trojročného obdobia prevádzkovania SZČ uvedeného v Článku II bode 3 Dohody, t.j. do 19.05.2018,

-

v zmysle Článku II. bodu 5 prevádzkovať SZČ na adrese prevádzkarne Turecká 40, 940 01 Nové
Zámky,

-

v zmysle Článku II. bodu 10 oznámiť úradu každú zmenu údajov a podmienok dohodnutých alebo
uvedených v Dohode a v žiadosti o príspevok (ako aj v jej prílohách) a v podnikateľskom zámere
v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy táto zmena nastala, resp. neoznámil úradu
skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z Dohody najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
dňa vzniku týchto skutočností,

-

v zmysle Článku II. bodu 11 požiadať úrad o uzatvorenie dodatku k Dohode súvisiaceho s každou
zmenou údajov a podmienok dohodnutých alebo uvedených v Dohode, v žiadosti o príspevok (vrátane
jej príloh) alebo v súvislosti so zmenami v podnikateľskom zámere vrátane kalkulácie nákladov, ktoré
plánoval uskutočniť a to najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní pred dňom, kedy uvedenú zmenu
plánoval uskutočniť.

Podľa Článku VI. bodu 4 Dohody sa za závažné porušenie Dohody považuje porušenie Článku II. bodu 1),
2), 3), 7a), 7b), 8), 9), 12), 13), 14), 19a-d), 20) a 21), Článku IV. bodu 8), 9), 10), 11) a Článku V. bodu 4), 7), 8),
9), 10), 11), 13), 14), 15), 17). Podľa Článku V. bodu 3 Dohody je závažné porušenie podmienok Dohody
považované za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V nadväznosti na to je v zmysle Článku V. bodu 17 Dohody účastník konania povinný pri závažnom
porušení podmienok Dohody vrátiť úradu príspevok resp. jeho pomernú časť zodpovedajúcu rozsahu porušenia
Dohody do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu, ak sa s úradom nedohodne na inej
lehote.
Zo spisovej dokumentácie predloženej správnemu orgánu zo strany ÚPSVaR Nové Zámky nevyplýva a ani
v rámci správneho konania nebolo zistené, že by podmienky stanovené v rámci Článku II. bodu 4 a Článku V.
bodu 17 boli písomným dodatkom uzatvoreným v súlade s Článkom VII. bodom 1 Dohody menené.
Účastníkovi konania bolo Okresným úradom Nové Zámky odborom živnostenského podnikania vydané
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OU-NZ-OPZ-2015/006940-2, č. živnostenského registra 440-33989 na
vykonávanie živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniklo účastníkovi konania dňa
20.05.2015.
V zmysle Výpisu zo Živnostenského registra č. 440-33989 zo dňa 16.08.2016 zaniklo účastníkovi konania
oprávnenie na vykonávanie živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) dňa 05.07.2016. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že účastník
konania ukončil prevádzkovanie SZČ dňom 05.07.2016, t.j. ešte pred uplynutím trojročného obdobia
nepretržitého prevádzkovania SZČ stanoveného v rámci Článku II. bodu 3 Dohody (19.05.2018). Účastník
konania tak svojím konaním porušil Článok II. bod 3 Dohody.
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V zmysle Článku II. bodu 4 Dohody bol účastník konania pri nedodržaní doby nepretržitého prevádzkovania
SZČ, na ktorej prevádzkovanie mu bol príspevok poskytnutý, z dôvodu zrušenia alebo pozastavenia
prevádzkovania SZČ, povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu počtu dní odo
dňa skutočného ukončenia prevádzkovania SZČ do posledného dňa trojročného obdobia prevádzkovania SZČ
uvedeného v Článku II bod 3 Dohody, t.j. do 19.05.2018. Účastníkovi konania tak nevznikol nárok na pomernú
časť príspevku za obdobie od 05.07.2016 do 19.05.2018 vo výške 2121,24 € vypočítanú z celkovej výšky
príspevku, t.j. zo sumy 3 398,88 €.
Podľa údajov z Výpisu zo živnostenského registra č. 440-33989 zo dňa 16.08.2016 vydaného Okresným
úradom Nové Zámky odborom živnostenského podnikania, ako aj podľa Výpisu zo Živnostenského registra
Slovenskej republiky zo dňa 20.01.2017 mal účastník konania v súvislosti s prevádzkovaním SZČ zriadené
nasledovné prevádzkarne:
-

Turecká 40, 940 02 Nové Zámky (zriadená 20.05.2015 a zrušená 07.12.2015)
M. R. Štefánika 17, 940 02 Nové Zámky (zriadená 01.12.2015 a zrušená 04.04.2016)
Obchodná 32, 813 39 Bratislava (zriadená 07.12.2015 a zrušená 03.02.2016)
Obchodná 60, 811 06 Bratislava (zriadená 01.05.2016 a zrušená 05.07.2016).

Dňa 18.01.2016 bol medzi úradom a účastníkom konania z dôvodu schválenia Národného projektu NP PZ
VAOTP „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ (ďalej aj len
ako „NP“) uzatvorený Dodatok č. 1/2016 k Dohode č. 36/§49/2015/ŠR zo dňa 19.05.2015. Vzhľadom na
skutočnosť, že príspevok bol účastníkovi konania poskytnutý z NP, je potrebné akceptovať územnú oprávnenosť
cieľovej skupiny v zmysle časti 4.2 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci vyzvaní pre
národné projekty pre prioritné osi 2,3,4 pre Programové obdobie 2014-2020 (ďalej aj len ako „Príručka pre
žiadateľa“), kde sa uvádza: „Cieľová skupina zároveň musí byť z oprávneného územia realizácie NP.“ Obdobne
časť 2.3.4 Príručky pre prijímateľa pre národné projekty pre prioritné osi 2,3,4 pre Programové obdobie 20142020 (ďalej aj len ako „Príručka pre prijímateľa“): Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať pravidlá
územnej oprávnenosti výdavkov: výdavok musí byť realizovaný na oprávnenom území, t.j. na území, na ktoré sa
vzťahuje Operačný program Ľudské zdroje, resp. definovanom vyzvaním. V rámci časti 2.7 Oprávnenosť miesta
realizácie projektu Vyzvania č. OP ĽZ NP 2015/3.1.1/02 zo dňa 11.09.2015 (ďalej len ako „Vyzvanie“) sa uvádza,
že oprávneným územím sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu. V nadväznosti na to opäť časť 2.3.4 Príručky
pre prijímateľa: „Aktivity spolufinancované z EŠIF musia mať príčinnú väzbu na región/územie, na ktorý sa
podpora vzťahuje. Dôležitým kritériom sú dopady projektu s ohľadom na povahu a cieľ projektu. Všeobecne platí,
že výdavok má mať väzbu na podporovaný región/územie, ktorý musí mať z realizácie projektu preukázateľný
úplný alebo prevažujúci prospech.“
Časť 4.5 Príručky pre žiadateľa: „Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je dôležitý vzťah cieľovej skupiny k
oprávnenému územiu“... „Cieľové skupiny, ktoré nespadajú do oprávneného územia budú považované za
neoprávnené.“
Z predloženej spisovej dokumentácie je zrejmé, že účastník konania v období od 01.05.2016 do 04.07.2016
prevádzkoval SZČ len na adrese Obchodná 60, 811 06 Bratislava. Vzhľadom na vyššie uvedené a na
skutočnosť, že v rámci Vyzvania boli ako oprávnené územie stanovené len všetky kraje menej rozvinutého
regiónu (Bratislavský kraj nespĺňa kritéria menej rozvinutého regiónu v zmysle Článku 90 ods. 2 pís. a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013) je zrejmé, že účastník konania v období od
01.05.2016 do 04.07.2016 podmienky územnej oprávnenosti nesplnil. Za predmetné obdobie mu tak nevznikol
nárok na pomernú časť príspevku vo výške 201,55 € vypočítanú z celkovej výšky príspevku, t.j. zo sumy
3 398,88 €.
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Účastníkovi konania tak v nadväznosti na vyššie uvedené nevznikol z dôvodu predčasného ukončenia
prevádzkovania SZČ, ako aj z dôvodu prevádzkovania SZČ mimo oprávneného územia nárok na pomernú časť
príspevku vo výške 2 322,79 € (201,55 € + 2 121,24 €).
Účastníkovi konania za obdobie prevádzkovania SZČ v rámci oprávneného územia, t.j. v období od
20.05.2015 do 30.04.2016, vznikol nárok na pomernú časť príspevku vo výške 1 076,09 €.
Z dokumentácie predloženej zo strany účastníka konania v rámci Správy o prevádzkovaní SZČ zo dňa
19.08.2016 je zrejmé, že účastník konania v období odo dňa začatia prevádzkovania SZČ (20.05.2015) do dňa
predchádzajúceho zrušeniu prevádzkovania SZČ (04.07.2016) vynaložil výdavky vo výške 3 056,26 €.
V zmysle Správy z finančnej kontroly na mieste č. NZ1/RK/KON/2017/22-0020, č. z. 2017/44963 zo dňa
21.02.2017 boli ako oprávnené posúdené nasledujúce výdavky:
-

Povinné odvody do zdravotnej poisťovne
Nájomné bez režijných nákladov

606,26 €
1 850,00 €

V zmysle Správy z finančnej kontroly na mieste č. NZ1/RK/KON/2017/22-0020, č. z. 2017/44963 zo dňa
21.02.2017 boli ako neoprávnené posúdené nasledujúce výdavky:
-

Zábezpeka v súvislosti s nájomným vo výške 350,00 € (výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti
v zmysle Článku IV. bodu 2,3 a 9),

-

Režijné náklady v súvislosti s nájmom za mesiac júl 2015 až november 2015 vo výške 250,00 €
(výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti v zmysle Článku IV. bodu 2,3 a 9).

Správny orgán sa s vyššie uvedenou klasifikáciou výdavkov ako neoprávnených v plnom rozsahu
stotožňuje.
Z predloženej spisovej dokumentácie je zrejmé, že účastníkovi konania bola poskytnutá len časť príspevku
v zmysle Článku III. bodu 1 pís. a) Dohody zodpovedajúca 60 % z celkového príspevku, t.j. suma 2 039,33 €.
Zvyšná časť príspevku zodpovedajúca 40 % z celkového príspevku, t.j. suma 1 359,55 € nebola účastníkovi
konania poskytnutá.
V nadväznosti na vyššie uvedené je zrejmé, že účastníkovi konania bola poskytnutá časť príspevku vo
výške 2 039,33 €. Účastníkovi konania však za obdobie prevádzkovania SZČ v rámci oprávneného územia, t.j.
v období od 20.05.2015 do 30.04.2016, vznikol nárok len na pomernú časť príspevku vo výške 1 076,09 €.
Rozdiel zodpovedajúci sume 963,24 € bol tak povinný úradu vrátiť.
Z predloženej spisovej dokumentácie ďalej vyplýva jednak, že účastník konania prostredníctvom listu
Žiadosť o preloženie prevádzky zo dňa 25.04.2016 doručenému úradu dňa 29.04.2016 požiadal o možnosť
preloženia prevádzkarne z Nových Zámkov do Bratislavy na Obchodnú ulicu a jednak, že účastník konania
oznámil úradu zrušenie prevádzkarne na Tureckej 40 Nové Zámky, ako aj zriadenie a zrušenie prevádzkarní na
ulici M.R. Štefánika 17 Nové Zámky a Obchodnej ulici 31 a Obchodnej ulici 60 v Bratislave až dňa 19.08.2016
v rámci ročnej správy o prevádzkovaní SZČ.
Účastník konania:
-

porušil Článok II. bod 3 Dohody, keď neprevádzkoval SZČ nepretržite, najmenej po dobu troch rokov
odo dňa začatia prevádzkovania SZČ,
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-

porušil Článok II. bod 4 Dohody, keď nevrátil úradu do 30 kalendárnych dní odo dňa skutočného
ukončenia prevádzkovania SZČ pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu počtu dní odo
dňa skutočného ukončenia prevádzkovania SZČ do posledného dňa trojročného obdobia
prevádzkovania SZČ

-

porušil Článok II. bod 10 Dohody, keď úradu písomne neoznámil v lehote najneskôr do 30 kalendárnych
dní každú zmenu údajov a podmienok dohodnutých alebo uvedených v Dohode, v žiadosti o príspevok
(ako aj v jej prílohách) a podnikateľskom zámere a to konkrétne zrušenie prevádzkarne na adrese
Turecká 40 Nové Známky dňom 07.12.2015, zriadenie prevádzkarne na adrese M.R. Štefánika 17,
Nové Zámky dňom 01.12.2015 a jej zrušenie dňom 04.04.2016, zriadenie prevádzkarne na adrese
Obchodná 31 Bratislava dňom 07.12.2015 a jej zrušenie dňom 03.02.2016, zriadenie prevádzkarne na
adrese Obchodná 60 Bratislava dňom 01.05.2016 a jej zrušenie dňom 05.07.2016 a zrušenie
prevádzkovania SZČ dňom 05.07.2016,

-

porušil Článok II. bod 11 Dohody, keď v súvislosti so zrušením prevádzkarne na adrese Turecká 40
Nové Známky dňom 07.12.2015, zriadením prevádzkarne na adrese M.R. Štefánika 17, Nové Zámky
dňom 01.12.2015 a jej zrušením dňom 04.04.2016, zriadením prevádzkarne na adrese Obchodná 31
Bratislava dňom 07.12.2015 a jej zrušením dňom 03.02.2016 a zriadením prevádzkarne na adrese
Obchodná 60 Bratislava dňom 01.05.2016 a jej zrušením dňom 05.07.2016 nepožiadal písomne úrad
o uzatvorenie písomného dodatku k Dohode.

Podľa Článku VI. bodu 4 Dohody sa za závažné porušenie Dohody považuje porušenie Článku II. bodu 1),
2), 3), 7a), 7b), 8), 9), 12), 13), 14), 19a-d), 20) a 21), Článku IV. bodu 8), 9), 10), 11) a Článku V. bodu 4), 7), 8),
9), 10), 11), 13), 14), 15), 17). Podľa Článku V. bodu 3 Dohody je závažné porušenie podmienok Dohody
považované za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V nadväznosti na to je v zmysle Článku V. bodu 17 Dohody účastník konania povinný pri závažnom
porušení podmienok Dohody vrátiť úradu príspevok resp. jeho pomernú časť zodpovedajúcu rozsahu porušenia
Dohody do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu, ak sa s úradom nedohodne na inej
lehote.
Úrad vyzval účastníka konania na vrátenie pomernej časti príspevku vo výške 963,24 € prostredníctvom listu
Výzva č. spisu: NZ1/OAOTPaESF/ZAM/2017/6160, č. zázn.: 2017/92677 zo dňa 13.03.2017 (ďalej len ako
„Výzva“). Výzva bola úradu vrátená dňa 04.04.2017 z dôvodu jej neprevzatia účastníkom konania v odbernej
lehote.
V zmysle Článku VI. bodu 6 Dohody doručuje úrad príjemcovi príspevku (účastníkovi konania) každú
písomnosť doporučenou zásielkou poštou na adresu uvedenú v Dohode, resp. jej dodatkoch. Písomnosť sa
považuje za doručenú aj v prípade nemožnosti jej doručenia a účinky písomnosti nastávajú prvým dňom
nasledujúcim po vrátení poštovej zásielky úradu poštou s oznámením, že zásielka nebola prevzatá v odbernej
lehote.
Účastník konania pomernú časť príspevku v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej Výzvy
nevrátil.
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V zmysle Článku V. bodu 3 Dohody je závažné porušenie podmienok Dohody považované za porušenie
finančnej disciplíny podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V nadväznosti na vyššie uvedené je zrejmé, že účastník konania porušil pravidlá a podmienky, za ktorých
mu boli verejné financie poskytnuté, čím sa dopustil porušenia finančnej disciplíny podľa §31 ods. 1 písm. n)
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Účastník konania je v zmysle § 31 ods. 4 v nadväznosti na § 31 ods. 7
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej
disciplíny, t.j. v čiastke 963,24 €, na účet uvedený vo výroku rozhodnutia.
Účastník konania je ďalej v zmysle § 31 ods. 4 v nadväznosti na § 31 ods. 7 zákona NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej
disciplíny, t. j. zo sumy 963,24 €, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.
Účastník konania bol v oznámení o začatí správneho konania v súlade s § 3 ods. 2 a § 33 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzvaný na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a navrhnutie dôkazov
v lehote 5 dní. Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené fikciou podľa § 24 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Účastník konania svoje právo v stanovenej lehote nevyužil.
Správny orgán vydáva rozhodnutie na základe overených a prehodnotených dôkazov, ktoré tvoria súčasť
Správy z finančnej kontroly na mieste č. NZ1/RK/KON/2017/22-0020, č. z. 2017/44963 zo dňa 21.02.2017.
Správny orgán po vyhodnotení všetkých dôkazov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Rozhodnutie je vydané v súlade s platnými právnymi predpismi.

Po doručení tohto rozhodnutia môže účastník konania požiadať o vydanie splátkového kalendára, ak
z nepriaznivých ekonomických dôvodov nemôže zaplatiť celý dlh naraz.

Z á v e r:
-

Účastníkovi konania bol v roku 2015 na základe Dohody č. 36/§49/2015/ŠR zo dňa 19.05.2015 v znení
Dodatku č. 1/2016 zo dňa 18.01.2016 o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
uzatvorenej podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý príspevok na samostatnú
zárobkovú činnosť. Dohoda obsahovala podmienky, ktorých nesplnenie má za následok povinnosť
vrátenia poskytnutého príspevku, resp. jeho časti.

-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznámil správnemu orgánu porušenie podmienok
Dohody, ktorých porušenie malo za následok povinnosť vrátenia poskytnutého príspevku, resp. jeho
časti. Účastník konania príspevok v stanovenej lehote nevrátil, čím sa dopustil porušenia finančnej
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disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-

Účastníkovi konania bola uložená povinnosť podľa § 31 ods. 4 v nadväznosti na § 31 ods. 7 zákona NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, a to odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej
disciplíny, t.j. vo výške 963,24 €, do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet uvedený vo
výroku tohto rozhodnutia.

-

V prípade omeškania s úhradou uloženého odvodu je podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov účastník konania povinný zaplatiť penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu
finančnej disciplíny, t.j. 963,24 €, a to za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava, Drieňová 34,
826 50 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má podľa § 55 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ladislav Vulgan
vedúci pracoviska

Rozhodnutie bude doručené:
Renáta Slobodová, T.G. Masaryka 4119/14, 940 02 Nové zámky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava – po právoplatnosti
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