
Správa z kontroly vyúčtovania dotácií  

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

VZN č. 138/2019, ktorým sa mení VZN. č. 91/2013  o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov  z rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2021. 

 

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 a VZN č. 138/2019, ktorým sa 

mení VZN. č. 91/2013 o  poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov  z  rozpočtu mesta 

Kontrolované obdobie:  rok 2021  

Kontrola vykonaná za účasti:         Nikola Bucková, kultúrny referent, granty, dotácie 

 

     Na základe plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022 som vykonala kontrolu 

zúčtovania dotácií za rok 2021 poskytnutých organizáciám z rozpočtu mesta Leopoldov. 

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

a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení 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 29. 03. 2021 na základe odporúčania komisie kultúry, 

športu, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania schválilo pridelenie dotácie  z   

finančných prostriedkov mesta Leopoldov žiadateľom, ktorí predložili  písomné žiadosti 

spĺňajúce náležitosti podľa týchto VZN. 

Na základe dotácií z grantového programu mesta Leopoldov na rok 2021 v súlade  VZN č. 

91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení 

VZN. č. 91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov   

boli  v roku 2021 pridelené finančné zdroje pre organizácie celkom vo výške 45.000 € 

nasledovne: 

 

-  organizáciám, ktoré majú IČO bola schválená dotácia vo výške  42.000 € , uznesením 

C/24/2021 bod  3 nasledovne: 
01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov  1.000,-Eur  

02. Mestský stolno-tenisový klub     3.500,-Eur  

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska      250,-Eur  

04. Leopoldovský tenisový klub LTC    4.000,-Eur  

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,-Eur  

06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých   2.000,-Eur  

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC   3.000,-Eur  

08. Mestský telovýchovný klub MTK             20.050,-Eur  

09. OZ Pranier       6.000,-Eur  

10. OZ Klub slovenského folklóru Mestečko   1.500,-Eur  

SPOLU:                  42.000,-Eur 

Vyčerpaná bola dotácia vo výške 35.170,49 €, nevyčerpaná suma bola 6.829.51 €. 

 

- organizáciám,  ktoré nemajú IČO bola schválená dotácia vo výške  3.000 €,  uznesením 

A/24/2021 bod 4  nasledovne: 



01. Rehabilitačné cvičenie:      200,-Eur 

02. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu:    200,-Eur 

03. Joga pre všetkých:      150,-Eur 

04. Neregistrovaní stolní tenisti:      200,-Eur 

05. NS Skarabeus                 1.500,-Eur 

06. L´ múry        750,-Eur 

SPOLU:                    3.000,-Eur 

 

pričom boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1.909,71 €, nevyčerpané finančné 

prostriedky boli vo výške  1.090,29 €. 

 

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

91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov  a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení 

VZN. č.91/2013 o  poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov, 

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 € nebol čerpaný 

z dôvodu  protipandemických opatrení. 

 

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

výške 200 €  € nebol čerpaný z dôvodu  protipandemických opatrení. 

 

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

čerpaný z dôvodu  protipandemických opatrení. 

 

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

čerpaný z dôvodu  protipandemických opatrení. 

 

5/ NS Skarabeus – p. Bajtalová, poskytnutý príspevok vo výške 1.500 € bol použitý na 

zveľadenie školského parku, bol zakúpený materiál na drevenú terasu a masívne lavičky,  

oceľové kari siete- rohože, agátové koly brúsené, jutové laná, rastliny a cibuľoviny na 

výsadbu v celkovej hodnote 1.495,86 €.  

 

6/ Spoločenstvo – L´ múry – p. Moravanská, poskytnutý príspevok vo výške 750 € bol 

použitý na prepravu členov spoločenstva do letného tábora v Malinove  a  na zakúpenie 

materiálu pre akciu -  medovníkový workshop v celkovej hodnote 413,85 €. 

 

Organizácie, ktoré nemajú pridelené IČO, čerpali finančné prostriedky v súlade 

s účelom uvedeným v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2021. 

 

 

 



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, doložené boli dve faktúry v celkovej sume 11.808 € za prenájom a ubytovanie  

účastníkov v počte 50 v termíne od 30.07.- 15.8.2021 a v počte 60 účastníkov v termíne od 

15.8. - 31.08.2021 v tábore Oáza Lazy pod Makytou. 

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 3.500 €  

na podporu súťažného stolného tenisu – reprezentácie mesta a rozvoja mládežníckeho 

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

o zakúpení  2 ks stolnotenisových stolov, siete so stojanmi, loptičiek, zberača loptičiek, výplní 

a poťahov rakiet,  úhrady štartovného a registrácie v celkovej  výške 4.444,96 €, finančné 

prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy  a spoluúčasť 20 %, t.j. 875 € bola 

dodržaná.  

 

3/  Únia nevidiacich a slabozrakých, poskytnutý príspevok vo výške 250 € použili členovia 

únie v počte 20 na Klasik rehabilitačný pobyt v  hoteli Thermal-Kesov v termíne od 9.8. – 

12.8.2021, doložená bola faktúra na sumu 2.580,- €, finančné prostriedky boli vyčerpané  

v zmysle predmetu zmluvy  a  spoluúčasť z  vlastných príjmov 20 % , t.j. 62,50 € bola 

dodržaná. 

 

4/ Leopoldovský tenisový klub LTC, poskytnutý príspevok vo výške 4.000 € bol použitý na  

podporu tenisového klubu, tenisové turnaje, súťaže a tréningy detí, súťažné poplatky STZ za 

hosťovanie, zúčtovanie bolo doručené v termíne, doložené boli faktúry za prenájom 

nafukovacej haly, zakúpenie oceľového stojana na siete, zásteny na tenisové kurty, antuku, 

prenájom vibračného valca, zelené plachty, metly, kondičné pomôcky - závesné popruhy, 

rakety, tenisové lopty, činky v celkovej hodnote 5.103,38 €, čím  bola splnená podmienka 

spoluúčasti 20 %, čo činí 1.000 € a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu 

zmluvy.   

    

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

prenájom nafukovacej haly, nákup športových potrieb, rekondičný pobyt členov v kúpeľoch 

Piešťany v celkovej výške 912,45 €, 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 125, zúčtovanie bolo predložené v termíne, 

doložené boli doklady v celkovej výške  6.924,40 €, výdavky boli na  rekondičný pobyt 

v kúpeľoch Bojnice pre 14 členov a pre 28 členov na prepravu a ubytovanie do Košíc, 

finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy a  spoluúčasť 20 %, t.j. 500 €  

bola dodržaná. 

  
7/ Občianske združenie Šanec, poskytnutý príspevok vo výške 3.000 € bol použitý na 

prepravu za účelom kúpania v Thermalparku Dunajská Streda, na organizovanie výročnej 

schôdze, zakúpenie vitamínov na podporu imunity  pre členov  dva krát ročne, na nákup 



darčekových košov a kytíc pre jubilujúcich členov a kytice pre pozostalých, zúčtovanie bolo 

predložené spolu s faktúrami za prepravu a  pokladničnými dokladmi v celkovej sume 

3.755,26 €, spoluúčasť vo výške   750 €, t.j. 20 % bola dodržaná a finančné prostriedky boli 

vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy. 

 

8/ Mestský telovýchovný klub Leopoldov, poskytnutý príspevok vo výške 20.050 € , z tejto 

sumy boli vrátené k 31.12.2021 finančné prostriedky vo výške 829,51 €, skutočné čerpanie 

bolo vo výške 19.220,49 €. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej 

nafukovacej haly, na nákup kompresora,  regálu, tabule na štadión, kancelárskych  potrieb,  

úhrady  účtovníctva, ročného prémiového členstva, nákup jednorazového riadu, kovovej 

skrine na archiváciu, zámkov, kľúčov, poplatku SFZ, na zabezpečenie občerstvenia, príspevok 

na kopačky pre hráčov, čistiace prostriedky, cestovné náhrady, autobusová preprava na 

zápasy, benzínová kosačka, garáž MTK, grafické práce, plagáty. Spoluúčasť 20 %, t.j. 

4.805,10 € bola splnená a finančné prostriedky boli vyčerpané v zmysle predmetu zmluvy, 

keď na zúčtovanie boli predložené doklady v celkovej výške 25.109,21 €. 

 

9/ OZ Pranier, poskytnutý príspevok vo výške 6.000 €  nevyčerpal.  

 
10/ OZ Klub slovenského folklóru Mestečko, poskytnutý príspevok vo výške 1.500 €, 

zúčtovanie bolo predložené v termíne a finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 

folklórneho oblečenia  - ľanové nohavice, obuv, dámske a pánske trička, klobúková ozdoba 

v celkovej hodnote 1.959,89 €, čím 20 % spoluúčasť vlastných príjmov vo výške 375 € bola 

dodržaná. 

 

Organizácie, ktoré majú pridelené IČO, čerpali finančné prostriedky v súlade s účelom 

uvedeným v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2021. 

 

 

Záver: 

 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov pre rok 2021 boli poskytované jednotlivým 

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

príspevkov a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení 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 a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení VZN. č. 91/2013 o 

 poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z  rozpočtu mesta Leopoldov za rok 2021 a o 

výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta,  dňa 

14.02.2023 a prednostka Ing. Adriana Urbanová dňa 08.02.2023. 

 

 

 

Leopoldov,  MZ dňa 27. 02. 2023 

 

Ing. Trnková Terézia, hlavný kontrolór 

 

 

 


