
Správa z kontrola vyúčtovania dotácií  

v zmysle VZN. č. 91/2013  o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov  

z rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2016. 

 

Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Kontrolovaný subjekt:  Mesto Leopoldov 

Predmet  kontroly: dodržiavanie VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov  z  rozpočtu mesta  

Kontrolované obdobie:  rok 2016  

Kontrola vykonaná za účasti:         Ingrid Vidová, kultúrny referent, granty, dotácie 

 

     Na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017 som vykonala kontrolu 

zúčtovania dotácií za rok 2016 poskytnutých organizáciám z rozpočtu mesta Leopoldov. 

Poskytovanie dotácií sa riadi  VZN č. 91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 

z rozpočtu mesta Leopoldov pre právnické osoby, fyzické osoby  –  podnikatelia na podporu 

všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných služieb vykonávaných na území mesta 

alebo poskytovaných v prospech obyvateľov mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo Leopoldov dňa 15.02.2016 na základe odporúčania kultúrnej 

a sociálnej komisie schválilo pridelenie dotácie  z   finančných prostriedkov mesta Leopoldov  

žiadateľom, ktorí predložili  písomné žiadosti spĺňajúce náležitosti podľa tohto VZN. 

Na základe dotácií z grantového programu mesta Leopoldov na rok 2016 v súlade  VZN č. 

91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov boli  

v roku 2016 pridelené finančné zdroje pre organizácie celkom vo výške 25 800 € nasledovne: 

 

-  organizácie, ktoré majú IČO vo výške    23 700 € 

- organizácie,  ktoré nemajú IČO vo výške  2 100 €. 

 

V  kontrole som sa zamerala hlavne na zúčtovanie dotácií poskytnutých v zmysle VZN č. 

91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta , ktoré  podliehajú 

ročnému zúčtovaniu podľa § 14 – zúčtovanie dotácie. Žiadateľ je povinný vykonať 

zúčtovanie poskytnutej dotácie písomne do 30 dní od ukončenia akcie resp. realizácie 

projektu najneskôr však do 31.12. príslušného roka. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta v zmysle čl. 1 bodu 4 – prijímateľ sa zaväzuje použiť financovanie účelu 

dotácie aj finančné prostriedky z iných zdrojov. Podiel finančných prostriedkov z iných 

zdrojov z celkových nákladov je minimálne 20 %. (platí pre organizácie s IČO-m). 

 

A/   Organizácie, ktoré nemajú pridelené IČO 

 

1/ Rehabilitačné cvičenie – p. Kaliská, poskytnutý príspevok vo výške 200 € na úhradu za 

prenájom miestnosti v ZŠ Leopoldov za účelom rehabilitačného cvičenia. Na vyúčtovanie 

slúžia faktúry zo dňa  18.01.2016 vo výške 69 € a zo dňa 21.09.2016 vo výške 81 €,  nákup 

športového materiálu (lopty) 45,98 € , celkom  195,98 €.      

 



2/ Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu – p. Krajčovičová, poskytnutý príspevok vo 

výške 200 € na úhradu za prenájom miestnosti v ZŠ Leopoldov za účelom cvičenia pre ženy. 

K zúčtovaniu sú faktúry za prenájom zo dňa  18.01.2016 vo výške 81 € a zo dňa 21.09.2016 

vo výške 63 €, celkom  144 €.  Finančný príspevok nebol vyčerpaný v plnej výške. (56 € 

predstavuje rozdiel) 

 

 

3/ Joga pre všetkých – p. Filip, p. Halásová, poskytnutý príspevok vo výške 150 € na úhradu 

za prenájom miestnosti v ZŠ Leopoldov za účelom cvičenia jogy. K zúčtovaniu sú faktúry za 

prenájom zo dňa  18.01.2016 vo výške 63 € a zo dňa 21.09.2016 vo výške 58,50 € , celkom  

121,50 €.   Finančný príspevok nebol vyčerpaný v plnej výške. (predstavuje rozdiel 78,50 €)       

 

 

4/ Neregistrovaní stolní tenisti – p. Piovarči, poskytnutý príspevok vo výške 200 € na 

športovú akciu, k zúčtovaniu boli  predložené pokladničné doklady za nákup cien 

a občerstvenie pre členov pri realizácii vianočného turnaja vo výške 198,65 €. 

 

 

5/ NS Skarabeus – p. Bajtalová, poskytnutý príspevok vo výške 750 € na festival hier 

a zábavy v rámci podpory mládežníckych aktivít. Na zúčtovanie boli predložené pokladničné 

doklady a faktúry. Celá čiastka bola vyčerpaná. 

 

 

6/ Mestečanka – p. Karaba, poskytnutý príspevok vo výške 600 € na zakúpenie 

ozvučovacieho zariadenia YAMAHA EMX 312 SCPOWER. Na toto zariadenie je 

spracovaná zmluva o výpožičke hnuteľnej veci. Celá čiastka bola vyčerpaná. 

 

B/   Organizácie, ktoré majú pridelené IČO 

1/ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 1 000 € na 

akcie pre deti a mládež, príprava animátorov 2016. Zúčtovanie bolo doručené dňa 02.11.2016, 

doložené boli faktúry v celkovej sume 1 205,33 €, a to za dopravu, občerstvenie, nákup 

tričiek. Rímskokatolícka cirkev, farnosť uskutočnila akcie ako napr. dňa 21.05.2016 púť do 

Mariánky , v dňoch 16.-22.07.2016 Letný oázový tábor  LOT v Podolí a Oáza modlitby  dňa 

08.- 10.04.2016 v Zubáku. 

Finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy  a spoluúčasť vo výške 20 % 

t.j. 200 € bola dodržaná. 

     

2/ Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 1 750 € na 

podporu súťažného stolného tenisu – reprezentácie mesta a rozvoja mládežníckeho stolného 

tenisu. Zúčtovanie bolo doručené dňa 29.12.2016, doložené boli faktúry a pokladničné 

doklady o zakúpení loptičiek, tenisových rakiet, výplní rakiet  a tričiek vo výške 2 357,40 €, 

pričom finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy  a spoluúčasť 20 %, 

t.j. 350 € bola dodržaná. 

 

3/  Únia nevidiacich a slabozrakých, poskytnutý príspevok vo výške 150 € na kultúrne 

a spoločenské podujatia pre členov. Zúčtovanie bolo predložené 19.12.2016 s pokladničným 

dokladom vo výške 180 € na zakúpenie vstupného na divadelné predstavenie, finančné 

prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy  a spoluúčasť z vlastných príjmov 20 

% , t.j. 30 € bola dodržaná. 



4/ Leopoldovský tenisový klub LTC, poskytnutý príspevok vo výške 900 € na podporu 

tenisového klubu, tenisové turnaje, súťaže a tréningy detí a  údržba tenisového areálu,  

zúčtovanie bolo doručené 23.11.2016, doložené boli faktúry za nákup loptičiek, výplní rakiet 

a za prenájom haly, pokladničný doklad o nákupe antuku celkom v hodnote 1 910,98 €, t.j. 

bola splnená podmienka 20 % , čo činí 180 € a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle 

predmetu zmluvy.   

 

5/ Nohejbalový klub Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 700 € za účelom 

športových aktivít, zúčtovanie bolo predložené dňa 22.12.2016, priložené boli doklady 

faktúry a pokladničné doklady za prenájom kurtov a haly, nákup náradia, ceny pre víťazov, 

vstupenky na turnaj v celkovej výške 1 413,56 €, spoluúčasť bola dodržaná  20 %  vo výške 

140 € a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy. 

 

6/ ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov , poskytnutý príspevok vo výške 1 300 € na 

podporu zdravia a kultúrne aktivity členov, zúčtovanie bolo predložené dňa 29.12.2016, 

doložené boli faktúry za dopravu vo výške 640 €  a  faktúra za kúpeľnú liečbu pre členov  vo 

výške 4 536 €, finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy a  spoluúčasť 

20 %, t.j. 260 €  bola dodržaná. 

 

7/ Leopoldovský jazdecký klub Oklahoma, poskytnutý príspevok vo výške  1 000 € pre 

rozvoj a činnosť klubu a udržanie prevádzky, zúčtovanie bolo dodané dňa 30.12.2016 spolu s 

pokladničnými dokladmi na zakúpenie cien pre deti, materiálu, nákup krmiva / sena, slamy /, 

jazdecké potreby, občerstvenie, faktúry za energiu v celkovej výške 1 452,80 €, spoluúčasť 20 

% , čo činí 200 € bola dodržaná. 

V čase kontroly neboli doložené doklady o úhrade za elektrickú energiu, a to vo výške 

677,56 €. Na vyzvanie boli doložené doklady o úhrade /výpis z bankového účtu/ na sumu 

167,66 € a 209,96 €.  

   
8/ Občianske združenie Šanec, poskytnutý príspevok vo výške 2 900 € za účelom 

kultúrnych a spoločenských podujatí členov, zúčtovanie bolo dňa 27.12.2016 spolu 

s faktúrami za prepravu a pokladničnými dokladmi za občerstvenie, prenájom miestnosti, 

sprievodcovské služby, parkovné v celkovej výške 3 901,30 €, spoluúčasť vo výške 580 €, t.j. 

20 % bola dodržaná a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy. 

 

9/ Mestský telovýchovný klub, poskytnutý príspevok vo výške 14 000 € pre športovú 

činnosť futbalového oddielu, zúčtovanie bolo predložené dňa 30.12.2016, doložené boli 

faktúry za prepravu hráčov na zápasy vo výške 3 889 €, za nákup športovej výstroje v sume 

4 452 €, poplatky futbalovému zväzu v čiastke 2 855 €, údržba ihriska vo výške 1 245 €, 

občerstvenie pre hráčov v sume 307 €, prenájom hracej plochy /haly/ v sume 687 €, poplatok 

za odbornú prípravu hráčov 4 000 € /trénerská činnosť/ a ostatné výdavky /poštovné, 

kancelárske potreby / čo celkom činí 17 550,88 €, spoluúčasť 20 %, t.j. 2 800 € bola splnená a 

finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy. 

 

S obsahom Správy z kontroly vyúčtovania dotácií v zmysle VZN. č. 91/2013  o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov  z  rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2016 a o výsledku 

kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta,  dňa  17.05. 2017. 

 

Leopoldov MZ dňa 13.07.2017 

Ing. Trnková Terézia  , hlavný kontrolór 


