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Č.j. 362/2021
SPRÁVA č. 2/2021
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, , v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 1. polrok 2021
schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 20/405/2020 zo dňa 10.12.2020, vykonala hlavná kontrolórka
kontrolu zameranú na:
 poskytnutie, čerpanie a vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom za rok 2019 ,2020 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 17.02.2021 – 08.03.2021
Povinná osoba: Mesto Hnúšťa
Kontrolované obdobie: rok 2019, 2020
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 2019,2020
 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

Vykonanou 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.

2

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

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Žiadateľ o dotáciu nesmie mať dlh voči mestu a mestským organizáciám a nesmie byť voči nemu vedené
exekučné konanie.
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.

1.1. Rok 2019
Na rok 2019 bolo Uznesením mestského zastupiteľstva č. 3/22/2019 zo dňa 19.02.2019 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.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

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
ABC Team Hnúšťa
Športový klub GLADIATORS
SPOLU

p.č.

Názov organizácie

1.1.12. Slovenský
zväz
postihnutých
1.1.13. OZ Athéna (DEDESO)
1.1.14 MR Sinec Kokavsko
1.1.15 Iné SČK, klkub dôchodcov
SPOLU

Výška
Skutočné
Rozdiel v Vyúčtovanie
dotácie v € plnenie v € €
dotácie dňa
4 000
4 000
0
08.01.2020
2 000
2 000
0
29.12.2019
1 400
1 400
0
29.12.2019
1 200
1 200
0
25.11.2019
6 500
6 500
0
19.12.2019
15 000
15 000
0
29.11.2019
1 200
1 200
0
05.01.2020
2 000
2 000
0
25.11.2019
1 500
1 500
0
30.12.2019
500
500
0
29.12.2019
1 700
1 700
0
20.12.2019
37 000
37 000
0

Výška
Skutočné
Rozdiel v Vyúčtovanie
dotácie v € plnenie v € €
dotácie dňa
zdravotne
700
700
0
29.11.2019
1 200
600
100
2 600

1 200
597
0
2 199

0
3

07.12.2019
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1.1.1. Taekwondo klub Hnúšťa
Taekwondo klub Hnúšťa (ďalej taekwondo) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu
Hnúšťa dňa 16.11.2018 na sumu 4 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- čestné prehlásenie zo dňa 16.11.2018
- Projekt „TAEKWONDO 2019“ s povinnými prílohami
Dňa 08.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a Taekwondom klub Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na sumu 4 000 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté
finančné prostriedky na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové potreby a ubytovanie spojené
s účasťou na súťažiach a seminároch na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel
určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3. zmluvy je
žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu
akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2020. Posledná súťaž sa konala v dňoch 16.
a 17.11.2019 v Košiciach. Klub predložil vyúčtovanie čerpania poskytnutých finančných prostriedkov dňa
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08.01.2020. Klub mal povinnosť predložiť vyúčtovania v termíne do 30.11.2019, nakoľko v mesiaci december
2019 sa klub nezúčastnil na žiadnej súťaži. Predložením vyúčtovania dňa 08.01.2020, klub nedodržal podmienky
zmluvy uvedené v Čl. II. V bode 3.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
dopravné, štartovného, športových potrieb a ubytovanie spojené s účasťou na súťažiach v roku 2019.
Taekwondo predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo svoje aktivity na internetovej
stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.

1.1.2. Kick-Box Leon Hnúšťa
Kick-Box Leon Hnúšťa (ďalej KBLH) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu Hnúšťa
dňa 29.11.2018 na sumu 2 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Športové súťaže, nákup materiálu“
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2018
Dňa 14.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a KBLH uzatvorená zmluva Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na sumu 2 000 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté
finančné prostriedky na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové potreby, technické vybavenie
a prenájom priestorov na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve
v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3. zmluvy je žiadateľ povinný
predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri
2019 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2020. KBLH predložil vyúčtovanie čerpania poskytnutých
finančných prostriedkov dňa 29.12.2020. Oneskoreným podaním vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná
podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3).
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
o dotáciách a jeho dodatkov a čl. I „Predmet zmluvy“ na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové
potreby a prepravné (výberovým spôsobom boli prekontrolované doklady za úhradu cestovného, platby za
štartovné na súťažiach, nákup športových potrieb atď). KBLH predložil mestu písomnú správu o vykonaných
akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

1.1.3.

Klub slovenských turistov, Hnúšťa

Klub slovenských turistov, Hnúšťa (ďalej KST Hnúšťa) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019
Mestu Hnúšťa dňa 28.11.2018 vo výške 1400 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Pešia turistika“
- Čestné prehlásenie zo dňa 28.11.2018
Dňa 11.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a KST Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na sumu 1 400 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné
prostriedky na úhradu nákladov na dopravu na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na
účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3.
Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade
termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2020. KST Hnúšťa predložil „Vyúčtovanie
dotácií za rok 2019“ dňa 29.12.2019. Oneskoreným podaním vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná
podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3).
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 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.
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Mestský kynologický klub Hnúšťa

Mestský kynologický klub Hnúšťa (ďalej MKK Hnúšťa) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019
Mestu Hnúšťa dňa 22.11.2018 na sumu 1 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Podpora mládeže v oblasti športovej kynológie, nákup a obnova výcvikových pomôcok, úprava
areálu MKK“
- Čestné prehlásenie zo dňa 22.11.2018
Dňa 13.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a MKK Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných na sumu
1 200 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky na úhradu
nákladov na cestovné a štartovné náklady na súťaže, na obnovu a nákup technických a výcvikových pomôcok,
údržbu areálu MKK na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve
v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný
predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri
2019 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
obnovu a nákup technických a výcvikových pomôcok a údržba areálu MKK, cestovné (priložené doklady
z registračnej pokladne, faktúry). MKK Hnúšťa predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách vyúčtovanie dotácie dňa 25.11.2019 a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod
6. Čl. II zmluvy.
1.1.5. Volejbalový klub Iskra Hnúšťa
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej VK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu
Hnúšťa dňa 30.11.2018 na sumu 8 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenia zo dňa 30.11.2018
- Projekt „Činnosť volejbalového klubu Iskra Hnúšťa“
Dňa 11.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a VK Iskra Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov vo výške 6 500 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné
prostriedky na úhradu nákladov na dopravné, poplatky súvisiace s činnosťou klubu, športové potreby
a materiálové vybavenie na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
dopravné, poplatky súvisiace s činnosťou klubu, športové potreby (boli predložené faktúry, VPD a zmluvy
o výkone rozhodcov). VK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách dňa 19.12.2019, nakoľko
sa klub dňa 13.12.2019 zúčastnil na súťaži. Klub tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím
dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.6. Futbalový klub Iskra Hnúšťa
Futbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej FK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu
Hnúšťa dňa 29.11.2018 na sumu 16 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2018
- Projekt „Dajme spolu gól – podpora mladých športovcov“
Dňa 11.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a FK Iskra uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
vo výške 15 000 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky na
úhradu nákladov na dopravné, štartovné, energie, nájom športovísk a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou
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futbalového klubu na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve
v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na platby za energie –
elektrina, voda, poplatky SsFZ, športové potreby, nájom ihriska (priložené faktúry za energie, dopravné, bankové
výpisy). FK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách dňa 29.11.2019 a tiež zverejnil svoje
aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.7. Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa (ďalej SK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019
Mestu Hnúšťa dňa 30.11.2018 na sumu 1 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 30.11.2018
- Projekt „Činnosť stolnotenisového klubu ISKRA Hnúšťa 2019“
Dňa 14.03.2019 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 2019 v sume 1 200 €. V zmysle
Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky na úhradu nákladov na dopravné,
štartovné, športové potreby a pomôcky na rok 2019. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na
účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov za
dopravné, za náradie, náčinie, športová výstroj na vklady a poplatky, poštovné výdavky, štartovné (faktúry a
pokladničné doklady o úhrade za nákup športových potrieb, výstroje a cestovné). SK Iskra predložil mestu
písomnú správu o vyúčtovaní dňa 05.01.2020, nakoľko sa ešte dňa 28.12.2019 zúčastnili súťaže v Kalinove.
SK Iskra zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.8. Fitnes klub – Iskra Hnúšťa
Fitnes klub Iskra Hnúšťa (ďalej fitnes klub) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu
Hnúšťa dňa 26.11.2018 na sumu 5 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 26.11.2018
- Projekt „Mr. Slovensko fitnes a kulturistiky juniorov“
Dňa 14.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a fitnes klubom uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na prípravu Majstrovstiev SR v kulturistike na rok 2019 v sume 2 000 €. V
zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov za
prenájom pódia, medaily a poháre, bilbord a propagačné materiál, vstupenky (faktúry a doklady o úhrade
nákladov súvisiacich s prípravou Majstrovstiev SR v kulturistike). Fitnes klub predložil mestu písomnú správu
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o vykonaných akciách dňa 25.11.2019. Fitnes klub zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím
dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.9. Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa (ďalej GMH) zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019
Mestu Hnúšťa dňa 30.10.2018 na sumu 1 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 30.10.2018
- Projekt „Organizačno-technické zabezpečenie bedmintonového klubu GMH“
Dňa 11.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a GMH uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na
úhradu nákladov na organizačno-technické zabezpečenie činnosti bedmintonového klubu GMH v sume 1 500 €.
V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je žiadateľ
povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie
v decembri 2019 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov
štartovné, registračné poplatky, cestovné, ubytovanie a materiálno-technické zabezpečenie klubu (podklady
o úhrade štartovného, cestovného, ubytovania, športového oblečenia, športových potrieb a náradia). GMH
predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách – vyúčtovanie dotácie dňa 30.12.2019, nakoľko sa ešte
v dňoch 11.-12.12.2019 zúčastnili súťaže. GMH zverejnilo svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím
dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.10. ABC Team Hnúšťa
ABC Team Hnúšťa (ďalej ABC team) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu Hnúšťa
dňa 30.11.2018 na sumu 1 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 30.11.2018
- Projekt „Činnosť, podpora a reprezentácia bežecko-cyklistického klubu“
Dňa 15.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a ABC team uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na podporu a reprezentáciu bežecko-cyklistického klubu na rok 2019 v sume
500 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel
určený v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov za
štartovné a cestovné (doklady o úhrade nákladov súvisiacich so štartovným, cestovné príkazy). ABC team
predložil mestu písomnú správu o vyúčtovaní dotácie za rok 2019 dňa 29.12.2019. Oneskoreným podaním
vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán
bod 3). ABC Team zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.11. Športový klub GLADIATORS Hnúšťa
Športový klub GLADIATORS Hnúšťa (ďalej ŠK Gladiators) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2019 Mestu Hnúšťa dňa 26.11.2018 na sumu 2 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 26.11.2018
- Projekt „Podpora florbalu a ľadového hokeja v Hnúšti “
Dňa 13.03.2019 bola medzi Mestom Hnúšťa a ŠK Gladiators uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na nákup športových potrieb a na prenájom ľadovej plochy a multifunkčného
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ihriska pre rozvoj florbalu a ľadového hokeja v sume 1 700 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ
sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania
poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote (potvrdenky o úhrade finančných prostriedkov
za nájom Technickým službám mesta Rimavská Sobota). ŠK Gladiators predložil mestu písomnú správu
o vykonaných akciách - vyúčtovanie dotácie dňa 20.12.2019. Oneskoreným podaním vyúčtovania dotácií nebola
dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3). ŠK Gladiator zverejnil
svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.12. 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 2019 Mestu Hnúšťa dňa 29.11.2018 na sumu 800 €. Súčasťou žiadosti
boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2018
- „Projekt „Rekondično-integračný pobyt pre členov ZO SZZP Hnúšťa“
„Doprava na termálne kúpalisko, pre členov ZOSZZP a členov KD v Hnúšti “
„Darčeky vystavovateľom ručných prác , darčeky a kvety jubilantom“
Dňa 11.03.2019 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 700 €.
V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ
povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie
v decembri 2019 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 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 – vyúčtovanie dotácie dňa 29.11.2019 a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke
mesta, čím dodržala bod 6. Čl. II zmluvy.
1.1.13. Občianske združenie ATHÉNA
Občianske združenie ATHÉNA zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Mestu Hnúšťa dňa
29.11.2018 na sumu 1 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
Čestné prehlásenie
Projekt „Pomôcky na záujmovú činnosť klientov Denného detského stacionáru DEDESO a podpora
sociálnej služby včasná intervencia“
Dňa 15.03.2019 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
a podporu sociálnej služby včasná intervencia na rok 2019 v sume 1 200 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy
bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2019 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na nákup pomôcok na
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záujmovú činnosť a podpora služby včasná intervencia (priložené faktúry na nákup pomôcok, bankové výpis
o úhrade). OZ ATHÉNA predložilo mestu vyúčtovanie dotácie dňa 07.12.2019. Oneskoreným podaním
vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán
bod 3). OZ ATHÉNA zverejnilo svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.
Vykonanou kontrolou poskytovania dotácií v roku 2019 v zmysle platného VZN a jeho dodatkov bolo dané
nasledovné odporúčanie:
Odporúčanie:
Pri vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov formou dotácií, dodržiavať termíny podania vyúčtovania, tak
ako sú uvedené v zmluve o dotácií.
2.2. Rok 2020
Na rok 2020 bolo Uznesením mestského zastupiteľstva č. 13/243/2020 zo dňa 20.02.2020 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. Mestské zastupiteľstvo
Uznesením č. 14/273/2020 zo dňa 31.03.2020 k bodu Rôzne – ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou
koronavírusu SARS_CoV_2 v bode B/ odporučilo : „ Neziskovým organizáciám, ktorým bola pridelená dotácia
z rozpočtu mesta na r. 2020 v zmysle VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 v znení ďalších dodatkov, aby v rámci
hospodárenia zabezpečili úsporu finančných prostriedkov vzhľadom na súčasné obmedzenie činnosti
jednotlivých organizácií a na zabezpečenie podpory svojej činnosti na ďalší kalendárny rok. Nespotrebovaná
dotácia za rok 2020, bude vrátená poskytovateľovi v zmysle Čl. II bod 4 Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov, bude zohľadnená pri prerozdeľovaní dotácie na ďalší kalendárny rok, ak o ňu organizácia požiada.“
Tabuľkový prehľad o pridelených dotáciách a ich skutočnom plnení:
p.č.

Názov organizácie

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.

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
Športový klub GLADIATORS
OZ Rovnaké šance v SR
SPOLU

p.č.

Názov organizácie

Výška
Skutočné
Rozdiel v Vyúčtovanie
dotácie v € plnenie v € €
dotácie dňa
5 000
3 106,18 1 893,82
22.12.2020
2 000
1 800
200
27.11.2020
800
720
80
16.12.2020
1 200
1 200
0
30.11.2020
5 500
4 950
550
28.12.2020
15 500
15 500
0
30.11.2020
1 000
570,53
429,47
31.12.2020
3 500
3 500
0
31.12.2020
1 500
698,87
801,13
30.12.2020
800
800
0
29.11.2020
200
0
200
37 000
32 845,58 4 154,42

Výška
Skutočné
Rozdiel v Vyúčtovanie
dotácie v € plnenie v € €
dotácie dňa
zdravotne
900
560,97
339,03
29.11.2020

2.1.12. Slovenský
zväz
postihnutých
2.1.13. OZ Klub rómskych aktivistov na SR
SPOLU

1 100
2 000

1 100
1 660,97

0
339,03

30.11.2020

2.2.1. Taekwondo klub Hnúšťa
Taekwondo klub Hnúšťa (ďalej TKD) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 Mestu Hnúšťa
dňa 26.11.2019 na sumu 6 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- čestné prehlásenie zo dňa 26.11.2019
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- Projekt „TAEKWONDO 2020“ s povinnými prílohami
Dňa 03.03.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a Taekwondom klub Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na sumu 5 000 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté
finančné prostriedky na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové potreby a ubytovanie spojené
s účasťou na súťažiach a seminároch na rok 2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel
určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3. zmluvy je
žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu
akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2021. TKD zaslal dňa 27.11.2020 na Mesto
Hnúšťa „Žiadosť o predĺženie termínu predloženia vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov“ z dôvodu
konania súťaže v mesiaci december 2020, na ktorom sa športovci TKD zúčastnia. Športovci TKD sa zúčastnili
dňa 19.12.2020 Majstrovstiev Slovenskej republiky 2020. Klub predložil vyúčtovanie čerpania poskytnutých
finančných prostriedkov dňa 22.12. 2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
dopravné, štartovného, športových potrieb a ubytovanie spojené s účasťou na súťažiach v roku 2020.
K vyúčtovaniu bol predložený rozpis nákladov podľa zmluvy. Boli prekontrolované došlé faktúry týkajúce sa
nákupu športových potrieb, ich úhrady (bankové výpisy, VPD), doklady o úhradách za štartovné, ubytovanie
a dopravu. TKD použilo finančné prostriedky na svoju činnosť z poskytnutej dotácie v sume 3 106,18 €. Finančné
prostriedky vo výške 1 893,82 € boli vrátené na účet poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa 30.12.2020.
Taekwondo predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnilo svoje aktivity na internetovej
stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.

2.2.2. Kick-Box Leon Hnúšťa
Kick-Box Leon Hnúšťa (ďalej KBLH) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 Mestu Hnúšťa
dňa 26.11.2019 na sumu 2 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Súťaže, nákup športového materiálu 2020“
- Čestné prehlásenie zo dňa 26.11.2019
Dňa 26.02.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a KBLH uzatvorená zmluva Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na sumu 2 000 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté
finančné prostriedky na úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové potreby, technické vybavenie na rok
2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3. zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2021. KBLH predložil vyúčtovanie čerpania poskytnutých finančných prostriedkov dňa
27.11.2020.
Finančná dotácia bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
o dotáciách a jeho dodatkov a čl. I „Predmet zmluvy“ na úhradu členského príspevku do SZKB, na úhradu
štartovného, cestovného, na poplatky za sústredenie a preškolenie trénerov, na nákup športových potrieb
(výberovým spôsobom boli prekontrolované doklady za úhradu cestovného, štartovného, platby za sústredenie).
KBLH použil finančné prostriedky na svoju činnosť z poskytnutej dotácie v sume 1 800 €. Finančné prostriedky
vo výške 200 € boli vrátené na účet poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa 28.10.2020. KBLH predložil
mestu písomnú správu o vykonaných akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím
dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

2.2.3.

Klub slovenských turistov, Hnúšťa

Klub slovenských turistov, Hnúšťa (ďalej KST Hnúšťa) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020
Mestu Hnúšťa dňa 28.11.2019 vo výške 800 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Pešia turistika“
- Čestné prehlásenie zo dňa 28.11.2019
Dňa 28.02.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a KST Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na sumu 800 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné
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prostriedky na úhradu nákladov na dopravu na rok 2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na
účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3.
Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade
termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2021. KST Hnúšťa predložil „Vyúčtovanie
dotácií za rok 2020“ dňa 16.12.2020. Oneskoreným podaním vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná
podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3).
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
dopravu (priložené faktúry, výdavkové doklady, menný zoznam účastníkov). KST použil finančné prostriedky na
svoju činnosť z poskytnutej dotácie v sume 720 €. Finančné prostriedky vo výške 80 € boli vrátené na účet
poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa 23.11.2020. KST predložil mestu písomnú správu o vykonaných
akciách a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.

2.2.4.

Mestský kynologický klub Hnúšťa

Mestský kynologický klub Hnúšťa (ďalej MKK Hnúšťa) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020
Mestu Hnúšťa dňa 20.11.2019 na sumu 1 300 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Projekt „Nákup a obnova výcvikových a technických pomôcok, úprava areálu MKK, mládež – podpora pri
súťažiach a výcviku psa“
- Čestné prehlásenie zo dňa 20.11.2019
Dňa 03.03.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a MKK Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných na sumu
1 200 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky na úhradu
nákladov na cestovné a štartovné náklady na súťaže, na obnovu a nákup technických a výcvikových pomôcok,
údržbu areálu MKK na rok 2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve
v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný
predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri
2020 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2021.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
obnovu a nákup technických a výcvikových pomôcok a údržba areálu MKK, cestovné (priložené doklady o úhrade
z registračnej pokladne a banky, došlé faktúry na nákup technických a výcvikových pomôcok). MKK Hnúšťa
predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách - vyúčtovanie dotácie dňa 30.11.2020 a tiež zverejnil
svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.5. Volejbalový klub Iskra Hnúšťa
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej VK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 Mestu
Hnúšťa dňa 30.11.2019 na sumu 8 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenia zo dňa 30.11.2019
- Projekt „Činnosť volejbalového klubu Iskra Hnúšťa 2020“
Dňa 02.03.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a VK Iskra Hnúšťa uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov vo výške 5 500 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné
prostriedky na úhradu nákladov na dopravné, poplatky súvisiace s činnosťou klubu, športové potreby
a materiálové vybavenie na rok 2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2021.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
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dopravné, poplatky súvisiace s činnosťou klubu, športové potreby (boli predložené faktúry, VPD a bankové
výpisy). VK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách dňa 28.12.2020. Oneskoreným podaním
vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán
bod 3). ). VK Iskra Hnúšťa použil finančné prostriedky na svoju činnosť z poskytnutej dotácie v sume 4 950 €.
Finančné prostriedky vo výške 550 € boli vrátené na účet poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa
15.12.2020.
Klub tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.6. Futbalový klub Iskra Hnúšťa
Futbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej FK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 Mestu
Hnúšťa dňa 29.11.2019 na sumu 16 000 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2019
- Projekt „Úspech je cesta, nie cieľ“
Dňa 26.02.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a FK Iskra uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
vo výške 15 500 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky na
úhradu nákladov na dopravné, energie, poplatky SFZ a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou futbalového klubu
na rok 2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so
žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2021. FK Iskra predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách dňa 30.11.2020
a tiež zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II Práva a povinnosti zmluvy.
Prekontrolovaním podkladov k vyúčtovaniu dotácie za rok 2020 boli zistené nasledovné skutočnosti:
1. Dotácia bola poskytnutá v zmysle Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 1. na účet žiadateľa v dvoch
splátkach a to v sume 15 302,83 € a v sume 197,17 € - na úhradu splátky dlžného nájmu športoviska pre
Mesto Hnúšťa za rok 2020.
2. Výška predloženého vyúčtovania dotácie na základe rozpisu nákladov:
Slovenský futbalový zväz – činnosť klubu (predložené mesačné faktúry od SFZ)
Platba za umelú hraciu plochu – majetok mesta
Z toho: faktúry za vodné a stočné (štvrťročné faktúry StVPS a úhrady )
Faktúry za elektrinu (mesačné faktúry SSE a nedoplatok r.2019 a úhrady )
Materiál, služby športové pomôcky (faktúry za tovar, medaily, tričká, stravu pre
detský denný tábor, vápenný hydrát a úhrady )
Faktúra za prepravu hráčov a úhrada
Záväzky z predchádzajúceho roku – rekonštrukcia budovy FK Iskra Hnúšťa
(faktúry a úhrady )
Výška predloženého vyúčtovania
Výška poskytnutej dotácie
Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a preukázanými podkladmi k vyúčtovaniu

3 162,70
197,17
436,98
3 216,06
1 769,60
1 270,50
6 000,00
16 053,01
15 500,00
553,01

Finančná dotácia v sume 10 053,01 € 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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.
Prekontrolovaním podkladov k vyúčtovaniu dotácie v sume 5 446,99 € (6 000 – 553,01) poskytnutých mestom FK
Iskra na rok 2020 boli zistené nasledovné skutočnosti:
V predloženej žiadosti o dotáciu a v predloženom projekte, ktorý je súčasťou žiadosti, v časti 4. Rozpočet
projektu sú uvedené nasledovné účely:
Doprava:
6 500 €
Energie:
3 000 €
Činnosť a SFZ: 6 500 €
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V Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov v Čl. I. Predmet zmluvy v bode 1. je presne určený účel na ktorý,
sa majú finančné prostriedky použiť – úhrada nákladov na dopravné, energie, poplatky SFZ a ostatné výdavky
súvisiace s činnosťou futbalového klubu na rok 2020.
V Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy a Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 77/2008
o dotáciách a jeho dodatkov v Č. 7 sú určené postupy vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.
Na základe uvedených skutočností, bolo zistené, že žiadateľ použitím poskytnutých finančných prostriedkov na
úhradu záväzkov z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu budovy FK Iskra Hnúšťa v sume 5 446,99 €.
nedodržal Čl. I Predmet zmluvy bod 1/, v ktorom sa žiadateľ zaväzuje použiť finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou a nepostupoval v zmysle vyššie uvedeného VZN.
Vykonanou kontrolou poskytovania dotácií v roku 2020 v zmysle zmlúv o dotáciách a platného VZN a jeho
dodatkov bolo dané nasledovné odporúčanie:
Odporúčanie:
Pri čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov a ich vyúčtovania dodržiavať podmienky uvedené v Zmluve
o poskytnutí finančných prostriedkov, platného VZN mesta Hnúšťa a postupovať v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.2.7. Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa (ďalej SK Iskra) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020
Mestu Hnúšťa dňa 28.11.2019 na sumu 1 200 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 28.11.2019
- Projekt „Činnosť stolnotenisového klubu ISKRA Hnúšťa 2020“
Dňa 21.04.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a SK Iskra uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na v sume 1 000 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky na
úhradu nákladov na dopravné, štartovné, športové potreby a pomôcky na rok 2020. Žiadateľ sa zaväzuje, že
použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2019, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2020.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov za
nájom, obnovenie registrácie členov klubu, na nákup náradia, náčinia a športovej výstroje (vyúčtovanie
cestovného, faktúry, pokladničné doklady a bankové výpisy o úhrade za nákup športových potrieb, výstroje). SK
Iskra použil finančné prostriedky na svoju činnosť z poskytnutej dotácie v sume 570,53 €. Finančné prostriedky
vo výške 429,47 € boli vrátené na účet poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa 04.01.2021. SK Iskra
predložil mestu vyúčtovanie dotácií dňa 31.12.2020. Oneskoreným podaním vyúčtovania dotácií nebola
dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3).
SK Iskra zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.8. Fitnes klub – Iskra Hnúšťa
Fitnes klub Iskra Hnúšťa (ďalej fitnes klub) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 Mestu
Hnúšťa dňa 25.11.2019 na sumu 5 500 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 25.11.2019
- Projekt „Mr. Slovenska fitnes a kulturistiky juniorov“
Dňa 27.02.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a fitnes klubom uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na prípravu Majstrovstiev SR v kulturistike a fitness na rok 2020 v sume 3 500
€. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou.
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V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2021.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
medaily a poháre, bilbord a propagačné materiál, vstupenky a technické zabezpečenie (faktúry a doklady
o úhrade nákladov súvisiacich s prípravou Majstrovstiev SR v kulturistike a fitness). Fitnes klub predložil mestu
písomnú správu o vykonaných akciách dňa 31.12.2020. Oneskoreným podaním vyúčtovania dotácií nebola
dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 3).
Fitnes klub zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.9. Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa (ďalej GMH) zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020
Mestu Hnúšťa dňa 25.11.2019 na sumu 1 500 € a žiadosť zo dňa 25.11.2019 na sumu 500 €.Súčasťou žiadosti
boli:
- Čestné prehlásenia zo dňa 25.11.2019
- Projekty „Organizačno-technické zabezpečenie bedmintonového klubu GMH“ a „Zabezpečenie účasti
družstva dievčat na Majstrovstvách sveta v bedmintone školských družstiev“
Dňa 02.03.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a GMH uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na
úhradu nákladov na organizačno-technické zabezpečenie činnosti bedmintonového klubu GMH na rok 2020
v sume 1 500 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na
účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3 Zmluvy
je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu
akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2021.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov
štartovné, registračné poplatky, cestovné, ubytovanie a materiálno-technické zabezpečenie GMH (podklady
o úhrade štartovného, cestovného, ubytovania, športového oblečenia, športových potrieb a náradia). GMH
predložilo mestu písomnú správu o vykonaných akciách – vyúčtovanie dotácie dňa 30.12.2020. Oneskoreným
podaním vyúčtovania dotácií nebola dodržaná zmluvná podmienka uvedená v čl. II. Práva a povinnosti
zmluvných strán bod 3).GMH použilo finančné prostriedky na svoju činnosť z poskytnutej dotácie v sume 698,87
€. Finančné prostriedky vo výške 801,13 € boli vrátené na účet poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa
19.01.2021.
GMH zverejnilo svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.10. Športový klub GLADIATORS Hnúšťa
Športový klub GLADIATORS Hnúšťa (ďalej ŠK Gladiators) zaslal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2020 Mestu Hnúšťa dňa 29.11.2019 na sumu 800 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2019
- Projekt „Podpora florbalu a ľadového hokeja v Hnúšti “
Dňa 21.04.2020 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 800 € na rok 2020. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že
použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti
zmluvných strán v bode 3 Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov
do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2021.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na
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prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote (potvrdenky o úhrade finančných prostriedkov
za nájom Technickým službám mesta Rimavská Sobota). ŠK Gladiators predložil mestu písomnú správu
o vykonaných akciách - vyúčtovanie dotácie dňa 29.11.2020. ŠK Gladiator zverejnil svoje aktivity na internetovej
stránke mesta, čím dodržal bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.11. OZ Rovnaké šance v SR
OZ Rovnaké šance v SR (ďalej 0Z) zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 Mestu Hnúšťa
dňa 29.11.2019 na sumu 797 €. Súčasťou žiadosti boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2019
- Projekt „Futbalový turnaj – športom proti rasizmu “
Dňa 27.05.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a OZ uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na
úhradu nákladov na futbalový turnaj – nájom, ozvučenie, ocenenia v sume 200 € na rok 2020. V zmysle Čl. I.
Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade
so žiadosťou. OZ vrátilo poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi dňa 31.05.2020 v sume 200 € .
2.2.12. 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 2020 Mestu Hnúšťa dňa 29.11.2019 na sumu 900 €. Súčasťou žiadosti
boli:
- Čestné prehlásenie zo dňa 29.11.2019
- „Projekt „Rekondično-integračný pobyt pre členov ZO SZZP v Hnúšťi“
„Doprava na termálne kúpalisko, pre členov ZOSZZP a členov KD v Hnúšti “
„Reprezentačné výdavky“ - Darčeky vystavovateľom ručných prác , darčeky a kvety jubilantom
Dňa 04.03.2020 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 na rok 2020 v sume
900 €.
V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený
v zmluve v súlade so žiadosťou. V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ
povinný predložiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie
v decembri 2020 bude vyúčtovanie predložené do 15.01.2021.
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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 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 použil finančné prostriedky na svoju činnosť
z poskytnutej dotácie v sume 560,97 €. Finančné prostriedky vo výške 339,03 € boli vrátené na účet
poskytovateľa v zmysle Čl. II bod 4 zmluvy dňa 30.11.2020.
ZO SZZP predložil mestu písomnú správu o vykonaných akciách – vyúčtovanie dotácie dňa 29.11.2020 a tiež
zverejnil svoje aktivity na internetovej stránke mesta, čím dodržala bod 6. Čl. II zmluvy.
2.2.13. Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR
Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR (ďalej len OZ KRA) zaslalo žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie na rok 2020 Mestu Hnúšťa dňa 23.10.2019 na sumu 3 252 €. Súčasťou žiadosti e
Čestné prehlásenie
Projekt „Komunitný klub“
Dňa 06.07.2020 bola medzi Mestom Hnúšťa a OZ KRA uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
na podporu v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb na účel: nájom priestorov pre komunitný klub, materiál na
záujmovú činnosť a telekomunikačné poplatky na rok 2020 v sume 1 100 €. V zmysle Čl. I. Predmet zmluvy
bod. 1 Žiadateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky na účel určený v zmluve v súlade so žiadosťou.
V zmysle čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 3. Zmluvy je žiadateľ povinný predložiť vyúčtovanie
čerpania poskytnutých prostriedkov do 30.11.2020, v prípade termínu akcie v decembri 2020 bude vyúčtovanie
predložené do 15.01.2021.
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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 a článkov zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na nájom priestorov od firmy
Igor Hrivnák – UBYKA1, Hnúšťa, telekomunikačné poplatky a náklady na materiál na záujmovú činnosť
(priložené faktúry na nájom priestorov a úhrady k nim, faktúry na úhradu telekomunikačných poplatkov od Slovak
Telekom a úhrady k nim a výdavkové pokladničné doklady na úhradu materiálu na záujmovú činnosť). OZ KRA
predložilo mestu vyúčtovanie dotácie dňa 30.11.2020. OZ KRA zverejnilo svoje aktivity na internetovej stránke
mesta, čím dodržalo bod 6. Čl. II zmluvy.
3. Kontrola predložených dokladov k vyúčtovaniu dotácií a ich súlad s článkom 7 VZN o dotáciách
K vyúčtovaniu boli predložené fotokópie účtovných dokladov ako sú výdavkové pokladničné doklady, aj
vystavované ručne a aj na základe účtovného programu, fotokópie výpisu z bankového účtu a dodávateľských
faktúr, podklady k nákupu materiálu, športových potrieb, podklady k preukázaniu cestovných náhrad, úhrad za
nájomné.
Predložené doklady k vyúčtovaniu dotácie spĺňali náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve a boli predložené
v súlade s platným VZN, Č. 7 bod 3.
Pri výdavkoch za cestovné náhrady príjemcovia dotácie postupovali podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov.
4. Zhodnotenie vykonanej kontroly
Kontrolou bolo zo strany hlavnej kontrolórky dané dve odporúčania:
1. pri spracovaní vyúčtovania finančných dotácií poskytnutých mestom dodržiavať termín zúčtovania
finančných prostriedkov, tak ako je uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie a VZN č. 7.
2. pri čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov a ich vyúčtovania dodržiavať podmienky uvedené v
Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, platného VZN mesta Hnúšťa a postupovať v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. Záver
Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 08.03.2021. Prerokovanie správy o výsledku kontroly
poskytnutých dotácií č. 2/2021 sa uskutočnilo dňa 15.03.2021 Vykonanou kontrolou boli dané dve odporúčania,
ktoré povinná osoba pri prejednávaní správy akceptovala. Z vykonanej kontroly 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 správa z kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania
správy povinnej osobe. Povinná osoba svojim podpisom potvrdila vrátenie všetkých dokladov potrebných ku
kontrole.
Správu spracovala a predkladá: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta
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