Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

SPRÁVA č. 7/2017
o výsledku kontroly poskytnutých dotácií
Správa je predkladaná poslancom na zasadnutie MsZ v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 2. polrok
2017 schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 33/429/2017 zo dňa 26.06.2017, vykonala hlavná kontrolórka
kontrolu zameranú na:
 poskytnutie, čerpanie a vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 77/2008 o dotáciách a jeho dodatkov.
Termín výkonu kontroly: od 10.08.2017 s prerušením (RD) do 30.08.2017
Povinná osoba: Mesto Hnúšťa
Kontrolované obdobie: rok 2016
Kontrolou bolo preverené:
Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 77/2008 o dotáciách a jeho dodatkov č. 1 a 2.
Predložené doklady ku kontrole:
 Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016
 Prílohy k žiadosti (čestné prehlásenie, projekt)
 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
 Vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov s potrebnými účtovnými dokladmi k vyúčtovaniu
 Podklady použité k zverejneniu na internetovej stránke mesta
1.

VYKONANÁ PRÁCA

Následnou finančnou kontrolou bol overený postup pri poskytovaní a čerpaní dotácií poskytnutých mestom
v zmysle vyššie citovaného zákona a všeobecne záväzného nariadenia (žiadosť, zmluva, poskytnutie dotácie,
čerpanie dotácie - účtovné doklady, vyúčtovanie dotácie).
Mesto Hnúšťa v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 77/2008 o dotáciách
a jeho dvoch dodatkov mohlo poskytnúť dotácie právnickým alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú
služby obyvateľom mesta.
V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu
alebo účel použitia prostriedkov.
Žiadateľ o dotáciu nesmie mať dlh voči mestu a mestským organizáciám a nesmie byť voči nemu vedené
exekučné konanie.
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Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový
dlh mesta. Ročné zúčtovanie je povinný prijímateľ dotácie vykonať podľa podmienok podpísanej zmluvy
najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Na rok 2016 bolo Uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/220/2016 zo dňa 22.02.2016 schválené
prideľovanie dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 77/2008 v znení ďalších dodatkov
(Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom
záujme a v prospech rozvoja územia mesta) pre športové kluby a neziskové organizácie.
Tabuľkový prehľad o pridelených dotáciách a ich skutočnom plnení:
p.č.

Názov organizácie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Taekwondo klub Hnúšťa
Kick – box Leon Hnúšťa
Klub slovenských turistov
Mestský kynologický klub Hnúšťa
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa
Futbalový klub Iskra Hnúšťa
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa
Fitnes klub – Iskra Hnúšťa
Bedmintonový klub GMH
Bedmintonový klub pri ZŠ JFR (SRRZ)
OZ Horná Rimava
Športový klub GLADIATORS
SPOLU

p.č.

Názov organizácie

Výška
Skutočné
Rozdiel v Vyúčtovanie
dotácie v €
plnenie v €
€
dotácie dňa
2 200
2 200
0
23.12.2016
1700
1 700
0
24.11.2016
7 00
700
0
22.12.2016
900
900
0
23.11.2016
7 800
7 800
0
30.11.2016
10 300
10 300
0
30.11.2016
900
900
0
30.11.2016
1 100
1 100
0
13.01.2017
1 500
1 500
0
30.12.2016
1 200
1 200
0
30.11.2016
1 500
1 500
0
23.11.2016
2 200
2 200
0
29.11.2016
32 000
32 000
0

Výška
Skutočné
Rozdiel v Vyúčtovanie
dotácie v €
plnenie v €
€
dotácie dňa
1.13. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
600
600
0
11.11.2016
1.14. OZ Athéna (DEDESO)
800
800
0
22.11.2016
SPOLU
1 400
1 400
0

1.1. Taekwondo klub Hnúšťa
Taekwondo klub Hnúšťa (ďalej taekwondo) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu
Hnúšťa dňa 24.11.2015 na sumu 3 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- čestné prehlásenie
- Projekt „TAEKWONDO 2016“
Dňa 26.02.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a Taekwondom klub Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na sumu 2 200 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy
je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu
akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu cestovného, štartovného, na ubytovanie na súťažiach a na zakúpenie
pomôcok do klubu. Taekwondo predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo svoje
aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.

1.2. Kick-Box Leon Hnúšťa
Kick-Box Leon Hnúšťa (ďalej KBLH) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu Hnúšťa
dňa 24.11.2015 na sumu 2 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
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- Projekt „Súťaže a materiálne pomôcky“
- Čestné prehlásenie
Dňa 26.02.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a KBLH uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na
sumu 1 700 €. Dotácia bola rozdelená na 2. Časti:
1) Dotácia vo výške 139,45 € - na úhradu splátky na r. 2016 podľa Dohody o uznaní dlhu uzavretej s TS mesta
Hnúšťa. Bol predložený príjmový pokladničný doklad o úhrade sumy do pokladne TS Hnúšťa.
2) Dotácia v sume 1 560,55 € bola poskytnutá po úhrade záväzku voči TS Hnúšťa.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu cestovného, štartovného, ročný členský poplatok a na zakúpenie
pomôcok do KBLH (faktúry, výdavkové pokladničné doklady). KBLH predložil mestu písomnú správu
o vykonaných akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II
zmluvy.

1.3. Klub slovenských turistov, Hnúšťa
Klub slovenských turistov, Hnúšťa (ďalej KST Hnúšťa) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016
Mestu Hnúšťa dňa 25.11.2015 vo výške 1200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Sitno – Tasárska Rokľa, Huty – Sivý Vrch – Západné Tatry, Rakytov – Veľká Fatra, Súľovské
Skaly, Kriváň – Vysoké Tatry, Ďumbier – Nízke Tatry“
- Čestné prehlásenie
Dňa 10.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a KST Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na sumu 700 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ
povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie
v decembri 2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov na dopravu (priložené faktúry, výdavkové doklady, menný
zoznam účastníkov). KST predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na
internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

1.4. Mestský kynologický klub Hnúšťa
Mestský kynologický klub Hnúšťa (ďalej MKK Hnúšťa) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016
Mestu Hnúšťa dňa 25.11.2015 na sumu 1 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Obnova a nákup technických a výcvikových pomôcok, úprava a údržba areálu MKK, zhotovenie
prístreškov pri hosp. budove, BVK““
- Čestné prehlásenie
Dňa 10.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a MKK Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na obnovu a nákup technických a výcvikových pomôcok a údržbu areálu MKK
na sumu 900 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný
predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri
2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov na nákup výcvikových pomôcok a údržbu areálu MKK
(priložené doklady z registračnej pokladne, faktúry). MKK Hnúšťa predložil mestu písomnú správu o vykonaných
akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
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1.5. Volejbalový klub Iskra Hnúšťa
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej VK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu
Hnúšťa dňa 30.11.2015 na sumu 15 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenia
- Projekt „Činnosť volejbalového klubu Iskra Hnúšťa“
- Dohoda o uznaní dlhu uzatvorená medzi TS Hnúšťa a VK Iskra zo dňa 30.03.2015 + Splátkový kalendár
Dňa 08.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a VK Iskra Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na dopravné, poplatky súvisiace s činnosťou klub, športové potreby na sumu
7 800 €. Dotácia bola rozdelená na 2. časti:
1. Dotácia vo výške 1 300 € - na úhradu splátky na r. 2016 podľa Dohody o uznaní dlhu uzavretej s TS
mesta Hnúšťa. Bol predložený príjmový pokladničný doklad o úhrade sumy do pokladne TS Hnúšťa zo
dňa 4.4.2016.
2. Dotácia v sume 6 500 € bola poskytnutá po úhrade záväzku voči TS Hnúšťa sume 1 300 €.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov na dopravu, vklady a poplatky za registráciu volejbalistiek pri
súťažiach, náradie, náčinie, športovú výstroj, nájomné MŠH, rozhodcovia a turnaje (priložené faktúry, bankové
výpisy, výdavkové doklady, menný zoznam). VK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách
a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

1.6. Futbalový klub Iskra Hnúšťa
Futbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej FK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu
Hnúšťa dňa 30.11.2015 na sumu 10 600 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Nepotrebujem najlepší účes alebo telo, len mi daj loptu k nohe a ukážem ti čo viem robiť“
Dňa 24.02.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a FK Iskra uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, energie a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou futbalového klubu
vo výške 10 102,83 € a úhradu výdavkov na nájom športovísk podľa Čl. 2 bod 1 tejto zmluvy za predchádzajúce
obdobia vo výške 197,17 €. Spolu poskytnutá dotácia v sume 10 300 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti
zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov
do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na platby za energie – elektrina, voda, poplatky SsFZ, športové potreby, nájom
ihriska (priložené faktúry, bankové výpisy). FK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež
zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

1.7. Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa (ďalej SK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016
Mestu Hnúšťa dňa 27.11.2015 na sumu 1 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Činnosť stolnotenisového klubu ISKRA Hnúšťa“
Dňa 04.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a SK Iskra uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové potreby a pomôcky na rok 2016 v sume 900 €. V zmysle
čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania
poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2017.
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Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov za dopravné, za náradie, náčinie, športová výstroj na vklady
a poplatky, poštovné výdavky, štartovné (vyúčtovanie cestovného, faktúry a pokladničné doklady o úhrade za
nákup športových potrieb, výstroje a za štartovné). SK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných
akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

1.8. Fitnes klub – Iskra Hnúšťa
Fitnes klub Iskra Hnúšťa (ďalej FK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu
Hnúšťa dňa 24.11.2015 na sumu 4 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Mr. Slovenska – fitnes, bikiny fitnes, kulturistika “
Dňa 01.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a FK Iskra uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na úhradu nákladov na prípravu súťažiacich a obnovu vybavenia priestorov klubu na rok 2016 v sume 1 100 €.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov za nákup podlahovej krytiny do fitnes, bežeckého pásu Gallop
Insportline (pokladničné doklady na nákup podlahovej krytiny (kobercov) a faktúra za nákup bežeckého pásu) .
FK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej
stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

1.9. Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa (ďalej GMH) zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016
Mestu Hnúšťa dňa 27.11.2015 na sumu 1 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Organizačno-technické zabezpečenie bedmintonového klubu“
- Projekt „Zabezpečenie účasti družstiev chlapcov a dievčat na MS v Gzire na Malte“
Dňa 25.02.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a GMH uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na
úhradu nákladov na organizačno-technické zabezpečenie činnosti bedmintonového klubu GMH a na účasť na
MS na Malte na 2016 v sume 1 500 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je
žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu
akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov štartovné, registračné poplatky, cestovné a materiálno technické zabezpečenie klubu (podklady o úhrade štartovného, cestovného, športového oblečenia, športových
potrieb a náradia). GMH Iskra predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo svoje
aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.

1.10. Rodičovské združenie pri ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa
Rodičovské združenie pri ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa (ďalej RZZŠ Hnúšťa ) zaslalo žiadosť o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 2016 Mestu Hnúšťa dňa 29.11.2015 na sumu 1 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Organizačno-technické zabezpečenie bedmintonového klubu“
Dňa 09.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a RZZŠ Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na organizačno-technické zabezpečenie činnosti bedmintonového klubu na rok
2016 v sume 1 200 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je žiadateľ povinný
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predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri
2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov za nákup športových potrieb a úhrad cestovných náhrad
(podklady o úhrade cestovného a športových potrieb - faktúry, pokladničné doklady). RZŽS Hnúšťa predložilo
mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím
dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.

1.11.

Občianske združenie Horná Rimavy

Občianske združenie Horná Rimava (ďalej OZ Horná Rimava) zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na
rok 2016 Mestu Hnúšťa dňa 19.11.2015 na sumu 2 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Nočný beh mesta Hnúšťa 2016“
Dňa 03.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a OZ Horná Rimava uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na organizačno-technické zabezpečenie 3. ročníka Nočného behu mesta Hnúšťa v sume 1 500 €.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov na prenájom pódia, inštaláciu zvukovej aparatúry a ozvučenie
akcie, montáž osvetlenia, na tlač pamätných tričiek, prenájom časomiery, štartovacie čísla, reklamné plachty
(zmluvy o dielo spolu s objednávkami, faktúry, bankové výpisy o úhradách). OZ Horná Rimava predložilo mestu
písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo
bod 6. Čl. II zmluvy.

1.12. Športový klub GLADIATORS Hnúšťa
Športový klub GLADIATORS Hnúšťa (ďalej ŠK Gladiators) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2016 Mestu Hnúšťa dňa 29.11.2015 na sumu 2 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Podpora floorbalu a ľadového hokeja v Hnúšti “
Dňa 29.02.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a ŠK Gladiators uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na prenájom ľadovej plochy a multifunkčného ihriska pre rozvoj floorbalu
a ľadového hokeja v sume 2 200 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je
žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu
akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na úhradu nákladov na prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rimavskej
Sobote od 1.1.2016 do 30.11.2016 (potvrdenky o úhrade finančných prostriedkov za nájom Technickým službám
mesta Rimavská Sobota). ŠK Gladiators predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnil
svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.

1.13.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia Hnúšťa
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia Hnúšťa (ďalej SZZP ZO) zaslal žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu Hnúšťa dňa 23.10.2015 na sumu 600 €. Súčasťou žiadosti
boli:
- Čestné prehlásenie“
- Projekt „Rekondično-integračný pobyt pre členov ZO SZZP Hnúšťa“
„Darčeky a kvety pre jubilantov ZO SZZP Hnúšťa“
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„Darčeky vystavovateľom ručných prác pri príležitosti dni mesta Hnúšťa“
„Autobusová doprava na termálne kúpalisko“.
Dňa 29.02.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a SZZP ZO uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na úhradu nákladov na rekondično-integračný pobyt, na dopravu, na reprezentačné výdavky v sume 600 €.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri 2016 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatku na úhradu nákladov na rekondično-integračný pobyt, na dopravu a na nákup kvetov
a darčekov pre jubilantov (priložené faktúry, pokladničné doklady o úhrade, zoznam účastníkov akcií). ZO SZZP
predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnila svoje aktivity na internetovej stránke
mesta, čím dodržala bod 6. Čl. II zmluvy.

1.14. Občianske združenie ATHÉNA, Denný detský stacionár - DEDESO
Občianske združenie ATHÉNA, denný detský stacionár - DEDESO (ďalej OZ ATHÉNA) zaslalo žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Mestu Hnúšťa dňa 30.11.2015 na sumu 1 500 €. Súčasťou žiadosti
boli:
- Čestné prehlásenie
- Projekt „Pomôcky na záujmovú činnosť“
Dňa 07.03.2016 bola medzi Mestom Hnúšťa a OZ ATHÉNA uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na podporu v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb na účel: pomôcky na záujmovú činnosť na
rok 2016 v sume 800 €. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný
predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2016, v prípade termínu akcie v decembri
2016 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2017.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov na nákup pomôcok na záujmovú činnosť (priložená faktúra na nákup pomôcok,
bankový výpis o úhrade). OZ ATHÉNA predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo
svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.
2. Záver
Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 30.08.2017. Prerokovanie správy o výsledku kontroly
poskytnutých dotácií č. 7/2017 sa uskutočnilo dňa 05.09.2017. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky
a tak bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa z kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona
kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe. Povinná osoba svojim podpisom potvrdzuje vrátenie
všetkých dokladov potrebných ku kontrole.
Správu vypracovala Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta.
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