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v zmysle VZN. č. 91/2013  o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov  
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     Na základe plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 som vykonala kontrolu 

zúčtovania dotácií za rok 2018 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 26.02.2018 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 2018 v súlade  VZN č. 

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

v roku 2018 pridelené finančné zdroje pre organizácie celkom vo výške 40 900 € nasledovne: 

 

-  organizácie, ktoré majú IČO vo výške    38 200 €, pričom bolo vyčerpané spolu 37 700 €, 

rozdiel 500 €, pretože Sašetky  si dotáciu 500 € nevyčerpali. 

 

- organizácie,  ktoré nemajú IČO vo výške  2 700 €, pričom boli čerpané finančné 

prostriedky vo výške 1 518,04 €, nevyčerpané finančné prostriedky boli vo výške 1 181,96 €. 

 

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  09.01.2018 vo výške 120,75 € a zo dňa 04.10.2018 vo výške 69 €,  

nákup športového materiálu (podložka na cvičenie) 16.80 € , celkom poskytnuté  197,55 €.      

 



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  09.01.2018 vo výške 84 € a zo dňa 04.10.2018 

vo výške 69 €, celkom  144 €, nákup športového materiálu (disk na cvičenie) 47,00 € , 

celkom poskytnuté  200 €.       

 

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  09.01.2018 vo výške 76,50 € a zo dňa 04.10.2018 vo výške 49,50 € , 

celkom  poskytnuté 126 €,  finančný príspevok nebol vyčerpaný v plnej výške, rozdiel 24 €.       

 

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

športovú akciu, k zúčtovaniu boli  predložené pokladničné doklady vo výške 200 € na 

zakúpenie občerstvenia a fotopapiera. 

 

5/ NS Skarabeus – p. Bajtalová, poskytnutý príspevok vo výške 750 € za prenájom 

priestorov vo výške 60 €, nevyčerpané bolo 690 €. 

 

6/ Spoločenstvo – L Múry – p. Karaba, poskytnutý príspevok vo výške 800 €, čerpané boli 

finančné prostriedky vo výške 529,50 € na prenájom priestorov pre birmovancov, 

nevyčerpané bolo 270,50 €. 

 

7/ Martin Majtán - poskytnutý príspevok vo výške 400 €, čerpané boli finančné prostriedky 

vo výške 204,99 €  na zakúpenie stolného mikrofónu, nevyčerpané bolo 195,01 €. 

 

 

B/   Organizácie, ktoré majú pridelené IČO 

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

akcie pre deti a mládež s cieľom oživiť duchovné hodnoty u mladých ľudí. Zúčtovanie bolo 

doručené, doložená bola faktúra v celkovej sume 3 225,90 € za prenájom a ubytovanie  

účastníkov  v počte 39 v tábore Oáza  Lazy pod Makytou v termíne 05.-19.08.2018. 

Finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy, bola dodržaná podmienka  

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 %, čo činí minimálne 250 €.  

    

2/ Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 5 000 € na 

podporu súťažného stolného tenisu – reprezentácie mesta a rozvoja mládežníckeho stolného 

tenisu. Zúčtovanie bolo doručené, doložené boli faktúry a pokladničné doklady o zakúpení 

loptičiek, tenisových rakiet, výplní rakiet, tričiek, úhrada registrácie a  štartovného vo výške 

5 911,63, pričom finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy  a 

spoluúčasť 20 %, t.j. 1 250 € bola dodržaná. 

 

3/  Únia nevidiacich a slabozrakých, poskytnutý príspevok vo výške 200 € na vianočné 

posedenie členov ZO ÚNSS dňa 11.12.2018. Zúčtovanie bolo predložené s pokladničným 

dokladom vo výške 412,80 € na zakúpenie denného menu, kávy, zákuskov  a  slaného pečiva,  

finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy  a spoluúčasť z vlastných 

príjmov 20 % , t.j. 50 € bola dodržaná. 

 



4/ Leopoldovský tenisový klub LTC, poskytnutý príspevok vo výške 5 300 € na podporu 

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

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

prenájom haly, pokladničný doklad o nákupe antuku, rezné kotúče, postrek na burinu celkom 

v hodnote 6 755 €, t.j. bola splnená podmienka 20 % , čo činí 1 325 € 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 , priložené boli doklady faktúry a pokladničné 

doklady za prenájom kurtov a haly, nákup náradia, ceny pre víťazov, vstupenky na turnaj 

v celkovej výške 1 686,45 €, spoluúčasť bola dodržaná  20 %  vo výške 175 € a finančné 

prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy.   

 

6/ ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov , poskytnutý príspevok vo výške 2 000 € na 

podporu zdravia a kultúrne aktivity členov, zúčtovanie bolo predložené, doložené boli 

doklady na výdavky k rekondičnému pobytu v kúpeľoch Bojnice pre 34 účastníkov v celkovej 

sume 9 444,60 €, finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy a  

spoluúčasť 20 %, t.j. 500 €  bola dodržaná. 

 

7/ Leopoldovský jazdecký klub Oklahoma, poskytnutý príspevok vo výške 800 € pre rozvoj 

a činnosť klubu a udržanie prevádzky, zúčtovanie bolo dodané spolu s pokladničnými 

dokladmi na zakúpenie športového materiálu, nákup krmiva / sena, slamy /, jazdecké potreby, 

kamerového systému a faktúry za energiu v celkovej výške 1 312,52 €, spoluúčasť 20 % , čo 

činí 200 € bola dodržaná. 

   
8/ Občianske združenie Šanec, poskytnutý príspevok vo výške 4 000 € za účelom 

kultúrnych a spoločenských podujatí členov, divadelné predstavenie, výlety, zúčtovanie bolo 

predložené spolu s faktúrami za prepravu a pokladničnými dokladmi za občerstvenie, 

prenájom miestnosti, sprievodcovské služby, parkovné v celkovej výške 5 021,56 €, 

spoluúčasť vo výške 1 000 €, t.j. 20 % bola dodržaná a finančné prostriedky boli vyčerpané 

v zmysle predmetu zmluvy. 

 

9/ Mestský telovýchovný klub, poskytnutý príspevok vo výške 18 000 € pre športovú 

činnosť futbalového oddielu, zúčtovanie bolo predložené a doložené boli faktúry za prepravu 

hráčov na zápasy vo výške 4 054 €, za nákup športovej výstroje v sume 4 626 €, poplatky 

futbalovému zväzu v čiastke 2 984 €, údržba ihriska vo výške 1 765 €, občerstvenie pre 

hráčov v sume 3168 €, prenájom hracej plochy /haly/ v sume 809 €, poplatok za odbornú 

prípravu hráčov 7 200 € /trénerská činnosť/ a ostatné výdavky /poštovné, kancelárske potreby 

/ spoluúčasť 20 %, t.j. 4 500 € bola splnená a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle 

predmetu zmluvy. 

 

10/ OZ Pranier , poskytnutý príspevok vo výške 700 € za účelom kultúrnych a športových 

podujatí členov, zúčtovanie bolo predložené spolu s dohodou o vykonávaní činnosti 

športového odborníka, nájomnú zmluvu za prenájom priestoru a pokladničnými dokladmi za  

športových potrieb v celkovej výške 998,91 €, spoluúčasť vo výške 175 €, t.j. 20 % bola 

dodržaná a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy. 

 

11/ Sašetky, poskytnutý príspevok vo výške 500 € - nečerpali príspevok. 

 



Záver: 

 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov pre rok 2018 boli poskytované jednotlivým 

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

príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov, boli dodržané jednotlivé články tohto nariadenia.   

 

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 2018 a o výsledku 

kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta,  dňa  24.09. 2019. 

 

 

 

Leopoldov MZ dňa 07.10.2019 

Ing. Trnková Terézia, hlavný kontrolór 


