
Správa  z  kontroly 

hospodárenia nafukovacej športovej haly za rok 2017. 
 
Kontrolný orgán:  hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing.  Terézia Trnková 

Kontrolovaný subjekt: nafukovacia športová hala – p. Barteková 

Predmet  kontroly:             príjmy, výdavky, dodržiavanie výberu poplatkov za službu 

Kontrolované obdobie: za rok 2017 
 

Kontrola bola zameraná na hospodárenie nafukovacej športovej haly v zmysle prijatých 

Prílohy č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov a s majetkom 

štátu, ktorý mesto využíva, ktoré boli schválené nariadením Mestského zastupiteľstva 

v Leopoldove č. N/10/2015/1 dňa 05.10.2015.  

Poplatky za prenájom NŠH sú rozdelené na letné /15.4.-15.10./ a zimné /16.10.-154.4/ 

obdobie. 

 

Príjmy - prenájom NŠH za rok 2017 boli 11 416 € 

Tieto príjmy tvoria faktúry za registrovaných športovcov celkom 4 176,25 € nasledovne: 

                                           LTC  vo výške  4 110 €  

                                           MTK vo výške     666,25 € 

A príjmy za neregistrovaných športovcov                       celkom    7 239,75 €  

 

Prekontrolovala som evidenciu poplatkov za registrovaných športovcov v zmysle zásad. 

Evidencia bola prehľadne vedená v samostatnom zošite, boli dodržané poplatky za letné 

a zimné obdobie, stanovené hodiny na tréning boli taktiež dodržané podľa rozpisu prenájmu 

haly.  

Čo sa týka evidencie neregistrovaných osôb bola vedená v diári, ktorú som preverila v zmysle 

zásad a podľa odvedenej tržby do pokladne mesta Leopoldov. 

 

Náklady za NŠH za rok 2017 boli vo výške  22 785,71 € 

Tieto náklady tvoria 21 294,19 €   za spotrebu plynu PROBUGAS a.s. 

                                        30,- €      za telefón 

   1 461,52 €   ostatné náklady /oprava dverí, montáž svietidiel, bežný 

materiál/ 

 

Náklady mzdové          celkom          5 874,59 € 

 

 

Porovnanie príjmov  a nákladov za roky 2014 - 2017 

 

ROK Príjmy v  € Náklady v  € Z  toho plyn 

 PROBUGAS a.s. v € 

Ostatné náklady  

v  € 

2014 11 283,50 13 252,92 12 412,20    840,72 

2015 11 994,75 19 265,17 18 886,80    378,37 

2016 11 933,- 17 646,37 15 642,79 2 003,58 

2017 11 416,- 22 785,71 21 294,19 1 491,52 

Spolu 46 627,25 72 950,17 68 235,98 4 714,19 

 

 

 



Mzdové náklady za roky 2014 a 2017 

 

Rok 2014  6 177,30 € 

        2015  4 851,06 € 

        2016  2 133,35 € 

        2017  5 874,59 € 

Spolu:            19 036,59 €   

 

Odporúčanie: 

Na základe doterajšieho vedenia evidencie neregistrovaných športovcov odporúčam zaviesť 

prehľadnejší výkaz evidencie tržieb a dochádzky týchto športovcov. 

 

S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  

primátorka mesta,  dňa  12.09. 2018. 

 

 

 

Leopoldov dňa 14.09.2018 

 

Predložené  na  MZ dňa 24.09.2018 

Ing. Trnková Terézia, hlavný kontrolór 

 


