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Na základe plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 som vykonala kontrolu
zúčtovania dotácií za rok 2019 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 25.02.2019 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 2019 v súlade VZN č.
91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov boli
v roku 2019 pridelené finančné zdroje pre organizácie celkom vo výške 44 900 € nasledovne:
- organizáciám, ktoré majú IČO bola schválená dotácia vo výške 42 100 € , uznesením
C/5/2019 bod 4, vyčerpaná bola celá výška dotácie.
- organizáciám, ktoré nemajú IČO bola schválená dotácia vo výške 2 800 €, uznesením
A/5/2019 bod 6 , pričom boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 457,85 €, nevyčerpané
finančné prostriedky boli vo výške 342,15 €.
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. Kalická, poskytnutý príspevok vo výške 200 € na úhradu za
prenájom miestnosti v ZŠ Leopoldov za účelom rehabilitačného cvičenia. Na vyúčtovanie
slúžia faktúry zo dňa 15.01.2019 vo výške 123,- € a zo dňa 07.10.2019 vo výške 54 €,
celkom poskytnuté 177,- €, nevyčerpané 23 €.

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 za prenájom v celkovej výške 150,- € boli predložené faktúry zo dňa
07.01.2019 vo výške 84 € a zo dňa 07.10.2019 vo výške 66 €, nákup športového materiálu –
podložky na cvičenie v sume 49,98 € , celkom poskytnuté 199,98 €.
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 15.01.2019 vo výške 85,50 € a zo dňa 07.10.2019 vo výške 54,- € , celkom
poskytnuté 139,50 €, finančný príspevok nebol vyčerpaný v plnej výške, rozdiel 10,50 €.
4/ Neregistrovaní stolní tenisti – p. Piovarči, poskytnutý príspevok vo výške 200 € na
športovú akciu, k zúčtovaniu boli predložené pokladničné doklady vo výške 168,39 € , z toho
na zakúpenie občerstvenia vo výške 125,20 € zo dňa 11.12.2019 a 43,19 € zo dňa 20.12.2019
ceny na turnaj. Nevyčerpané bolo za 31,61 €.
5/ NS Skarabeus – p. Bajtalová, poskytnutý príspevok vo výške 750 € za prenájom
priestorov v ZŠ vo výške celkom 168,- a 582,- € bolo použitých na akciu Festival hier
/úhrada za Divadielko, keramikára, materiál na výrobu medovníčkov/.
6/ Kvapka krvi – p. Zuzana Mária Švecová, poskytnutý príspevok vo výške 500 €, čerpané
boli finančné prostriedky vo výške 416,80 € pre darcov krvi, ktoré organizuje mesto
Leopoldov v spolupráci s Klubom Eliáš na zakúpenie občerstvenia pri odberoch krvi a
koncoročného posedenia darcov s ocenením darcov krvi, nevyčerpané bolo 83,20 €.
7/ Spoločenstvo – L´ múry – p. Moravanská, poskytnutý príspevok vo výške 800 €, čerpané
boli finančné prostriedky vo výške 606,18 € na úhradu dopravy autobusu do ZOO Bojnice
a GODZONE BA a letný tábor pre deti a mládež, nevyčerpané bolo 193,82 €.

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 4 948 € za prenájom a ubytovanie
účastníkov v počte 55 v tábore Oáza Lazy pod Makytou v termíne 12.- 28.07.2019.
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, výplní – poťahov rakiet, úhrady registrácie a štartovného a zakúpenie Domic-robot
Robo pong 3050 XL /1 690 €/ v celkovej výške 6 692,70, 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 12.12.2019. Zúčtovanie bolo predložené s pokladničným
dokladom vo výške 327,50 € na stretnutie členov únie v počte 52 a kultúrneho programu
v reštaurácii Lukras Hlohovec, 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, súťažné poplatky STZ za
hosťovanie, zúčtovanie bolo doručené v termíne, doložené boli faktúry za nákup rakiet a
výplní rakiet, za prenájom haly celkom v hodnote 7 119,13 €, po prekontrolovaní bola uznaná
výška 6 948,84 €, čím bola splnená podmienka spoluúčasti 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 faktúry a pokladničné doklady
za prenájom kurtov a haly, nákupu materiálu a občerstvenia potrebného pri spolupráci
s akciami mesta / Hod mrežou, Beh mestom, Varenie gulášu / v celkovej výške 1 935,67 €,
spoluúčasť 20 % bola dodržaná vo výške 175 €, finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle
predmetu zmluvy.
6/ ZO Slovenský zväz TP Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 2 000 € na podporu
zdravia a kultúrne aktivity členov, ktorých evidujú 117, zúčtovanie bolo predložené v
termíne, doložené boli doklady v celkovej výške 10 138,60 €, a to na výdavky rekondičného
pobytu v kúpeľoch Bojnice v sume 9 039,60 € a plavby loďou, finančné prostriedky boli
vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy a spoluúčasť 20 %, t.j. 500 € bola dodržaná.
7/ Občianske združenie Šanec, poskytnutý príspevok vo výške 4 000 € za účelom
kultúrnych a spoločenských podujatí členov, divadelné predstavenie RND a divadla AB
v Nitre, výlety Valtice-Mikulov, Kremnica, Strečno, návšteva kúpaliska v Dunajskej Strede,
zúčtovanie bolo predložené spolu s faktúrami za prepravu a pokladničnými dokladmi za
fašiangové posedenie, stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, vianočné posedenie,
prenájom miestnosti, sprievodcovské služby v celkovej výške 5 023 €, spoluúčasť vo výške
1 000 €, t.j. 20 % bola dodržaná a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu
zmluvy.
8/ Mestský telovýchovný klub Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 23 000 € pre
športovú činnosť futbalového klubu, k zúčtovaniu boli predložené a doložené faktúry
a pokladničné doklady v celkovej výške 29 047,31 €, po preverení podkladov bolo uznaná
výška 28 755,01 € za prepravu hráčov na zápasy vo výške 2 568,44 €, poplatky futbalovému
zväzu v čiastke 2 467 €, občerstvenie pre hráčov v sume 2 198,99 €, prenájom hracej plochy
/haly/ v sume 612,25 €, odmena - poplatok za odbornú prípravu hráčov 10 900 € /trénerská
činnosť/, za nákup športovej výstroje, tréningového materiálu a ostatných výdavkov vo výške
10 008,33 €, spoluúčasť 20 %, t.j. 5 750 € bola splnená a finančné prostriedky boli vyčerpané
v zmysle predmetu zmluvy.
9/ 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 – trénera atletiky za účelom detskej atletiky, nájomnú zmluvu za

prenájom priestoru v ZŠ v celkovej výške 902,50 €, spoluúčasť vo výške 175 €, t.j. 20 % bola
dodržaná a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy.
10/ OZ Kynologický klub Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 200 €, zúčtovanie
bolo predložené v termíne a finančné prostriedky boli použité na kúpu kosačky vo výške
1 456,80 € , čím 20 % spoluúčasť vlastných príjmov vo výške 50 € bola dodržaná.
Záver:
Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov pre rok 2019 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,
správy o činnosti organizácií sú zverejnené na webovom sídle mesta Leopoldov.
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 2019 a o výsledku
kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta, dňa 27.10.2020.

Leopoldov, MZ dňa 09.11.2020
Ing. Trnková Terézia, hlavný kontrolór

Dobrý deň.
Radi by sme Vás chceli poprosiť o informáciu ohľadne zákonu - Zákon č. 440/2015 Z. z.
Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Športový odborník
§6
(1) Športovým odborníkom je
a) tréner a inštruktor športu,

b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základ
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získanej podľa osobitného predpisu, )
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základ
určenej predpismi športového zväzu,
d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlad
predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
f) funkcionár športovej organizácie,
g) dopingový komisár.

(2) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku
dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.
(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť
a) ako podnikanie,
b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,

c) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovné
6a

d) ako dobrovoľník ) alebo
e) bez zmluvy.

Moja prvá otázka - o bližšie vysvetlenie, čo znamená 3, e) bez zmluvy.
Druhá otázka – znamená to, že bez zmluvy je možné aj vyplácanie odmien pre trénera?

Pozdravujem Vás,
Vykonávanie športu bez zmluvy je upravené pri športovcovi v § 49 zákona o športe a
analogicky by som toto ustanovenie aplikoval aj pre vykonávanie športovej činnosti pri
trénerovi ako športovom odborníkovi.
Ak niekto dostáva ako tréner odmenu za trénovanie, tak zrejme došlo k nejakej dohode o tom
že podľa akých pravidiel bude táto odmena vyplácaná a teda bola dojednaná ústna zmluva.
V takom prípade ma tréner príjem zrejme ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak nejde
vyslovene o príležitostný príjem.

Aj dnes prajem pekný deň

PS
§ 49

Vykonávanie športu bez zmluvy
(1)
Športovec môže vykonávať za športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy.
(2)
Športovec podľa odseku 1 nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok na odplatu.
Za odplatu sa nepovažuje
a)
náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou
športovca a s tým súvisiace vecné plnenia,
b)
nepeňažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.
§ 49a
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
(1)
Zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa športový odborník zaväzuje vykonávať pre
športovú organizáciu činnosť športového odborníka za odmenu v rozsahu najviac 30 hodín
týždenne.
(2)
Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná uzatvoriť
písomne. V zmluve musí byť dohodnutý druh činnosti v športe, odmena a doba, na ktorú sa
uzatvára. Jedno vyhotovenie zmluvy je športová organizácia povinná vydať športovému
odborníkovi.
(3)
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12
mesiacov. Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka možno uzatvoriť aj opakovane.
(4)
V zmluve o výkone činnosti športového odborníka možno dohodnúť spôsob jej skončenia vrátane
okamžitého spôsobu jej skončenia. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej zmluvy,
možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez
uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná
výpoveď doručila.
(5)
Odmena za činnosť športového odborníka je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom športový odborník činnosť pre
športovú organizáciu vykonal.
(6)
Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie
presiahnuť 12 hodín a u mladistvého športového odborníka v priebehu 24 hodín nesmie
presiahnuť 8 hodín.
(7)
Na právne vzťahy pri vykonávaní činnosti športového odborníka podľa zmluvy o výkone činnosti
športového odborníka sa primerane vzťahujú ustanovenia § 119 ods. 1, šiestej časti a § 223 ods. 3
až 5, § 224, § 225 Zákonníka práce.
(8)
Zmluvný vzťah založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný
pracovnoprávny vzťah.25)

