Správa
z vykonania kontroly použitia finančných prostriedkov pre športové kluby, ktoré im
boli poskytnuté v roku 2011 a požiadali o podporu z rozpočtu mesta aj v roku 2012
kontrola rozpisu účelu a výšky požadovanej sumy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kontrola bola vykonaná na základe §12 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.
Kontrolu vykonali : Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta
Elena Kováčiková – referent kontroly
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad
Dátum vykonania kontroly : máj 2012
Miesto vykonania kontroly : Mesto Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota na základe § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 7 od. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Rimavská Sobota č. 68/2004 „Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných
príjmov Mesta Rimavská Sobota účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja Mesta Rimavská Sobota a na podporu všeobecne prospešných
služieb, podnikania a zamestnanosti“ schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.
40/2004 a následne upravované uzneseniami MsZ č. 25/2006 a č. 171/2008.
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta. Finančné
prostriedky určené na poskytnutie dotácií sa vyčlenia v rozpočte mesta na príslušný rok
z časti rozpočtovaných vlastných príjmov na rozvoj a podporu miestnej kultúry, športu,
zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti a na verejnoprospešné projekty.
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií sú nasledovné :
1. primátor mesta do výšky 332 €
2. primátor mesta na základe odporučenia Mestskej rady a na návrh príslušnej komisie
mestského zastupiteľstva do výšky 1660,00 €
3. mestské zastupiteľstvo nad 1 660 € na návrh príslušnej komisie.
Právnická a fyzická osoba, ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky v súlade s VZN
je povinná vykonať vyúčtovanie dotácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
predložením kópií účtovných dokladov o čerpaní pridelených finančných prostriedkov
v súlade so zákonom o účtovníctve. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na
účet mesta.
Prijatým Uznesením mestského zastupiteľstva číslo 113/2011 zo dňa 14. septembra
2011 bolo schválené v zmysle Čl. V. ods. 2 písm. c/ VZN č. 68/2004 „Zásady poskytovania
finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota“ prerozdelenie
finančných príspevkov na činnosť športových subjektov mesta v roku 2011 podľa návrhu
Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu MsZ v celkovej výške 15000,00 eur nasledovne:
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Názov športového subjektu

Euro

1. Hokejový klub mesta
2. Volejbalový klub mesta
3. Mladosť Relax /JUDO/
4. Mladosť Relax /Stolný tenis/
5. TJ Lokomotíva /zápasenie judo/
6. ŠK Tempus
7. Klub slovenských turistov mesta
8. Plavecký klub mesta
9. Mestský tenisový klub
10. Kolkársky klub
11. Športový klub Polície
12. Šachový klub mesta
13. Viacboj všestrannosti
14. RIMATEX /Futsal/
15. Jazdecký klub Carmina /Sihelská/
16. Modelársky klub
17. Športový strelecký klub MAGNUM
18. Spolok Bašta – lukostreľba
19. FALCOM taekwondo klub
20. SKATE HEART
21. Slovenská speleologická spoločnosť
22. DSTK /stolný tenis/

3 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
1 000,00
800,00
700,00
400,00
400,00
400,00
400,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
400,00

Spolu

15 400,00

Kontrolou návrhu Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ na
prerozdelenie finančných prostriedkov na činnosť športových klubov bolo zistené, že
v prílohe k uzneseniu č. 113/2011 došlo k sčítacej chybe. V návrhu sa uvádza čiastka
15.000,- € , sčítaním jednotlivých súm to predstavuje čiastku 15 400,- €. Návrh komisie na
pozastavenie vyplatenia 800,00 € pre ŠK TEMPUS
z dôvodu nepravdepodobnosti
dokončenia jesennej časti súťaže nebol akceptovaný, nakoľko súťaž na základe vyjadrenia
Ing. Júliusa Vrábľa pokračuje.
Kontrolou predložených dokladov k zúčtovaniu oprávnenosti čerpania dotácií
poskytnutých mestom Rimavská Sobota pre športové kluby za rok 2011 boli zistené
nasledovné skutočnosti:
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2
3
4
5
6
7

Názov subjektu
poskyt.prísp.
Mladosť Relax /džudo, stolný tenis, ju-jutcu
3 000
Hokejový klub mesta
3 000
TJ ŠK Tempus
800
Lokomotíva /zápasenie judo/
1 200
Okresný zväz viacboja všestrannosti
200
Plavecký klub Rimavská Sobota
400
Kolkálrsky klub –AGP Spohypo
400

dátum
zúčtov.
rok 2011
27.1.2012
4.5.2012
rok 2011
31.1.2012
13.2.2012
16.5.2012

predl.dokl.
suma
6303,50
4553,49
1035,88
1209,66
200,08
700,00
3419,97
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Prvý šachový klub
Rimatex
Model klub /lodné modelárstvo/
OJ Teakwondo WTF klub
Športový klub polície
DSTK /stolný tenis/
Volejbalový oddiel ŠK Slovan
Mestský tenisový klub
Klub slovenských turistov
Jazdecký klub Carmina RS
Slovenská speleologická spoločnosť RS
Športovo strelecké zdr. Magnum RS
ZŠ P. Dobšinského – Memorial E.Zacharovej
Skate heart
Spolok Bašta - lukostreľba
Spolu

300
300
200
150
400
400
3 000
400
700
200
150
200
150
150
200
15 900

30.1.2012
18.5.2012
16.5.2012
20.2.2012
26.1.2012
24.5.2012
3.4.2012
26.3.2012
24.1.2012
30.12.2011
10.1.2012
nevyúčtované
15.4.2012
18.1.2012
16.5.2012

423,12
328,00
260,84
150,30
400,00
432,70
3 091,73
438,12
712,40
200,40
441,36
200,00
2500,00
218,39

Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť pre oblasť športu v roku 2012
Stav k 1. máju 2012
Názov subjektu

TJ Lokomotíva – 15.3.2012 vykonaný
výmaz zo zoznamu združení
Oblastn. speleologická skupina
Klub slovenských turistov
OZ CARMINA
Prvý šachový klub
MAGNUM – športovo strel.združ.
FALCON TAEKWONDO
Okresný zväz viacboja všestrannosti
Mestský tenisový klub
Plavecký klub
TJ LOKOMOTÍVA JUDO
Volejbalový klub SLOVAN
ŠK TEMPUS

požadovaná
suma v €

600,00
1 200,00
300,00
800,00
530,00
3 000,00
5 000,00
800,00

dátum
doručenia
žiadosti
19.1.2012
1.2.2012
20.1.2012
28.2.2012
29.2.2012
8.3.2012
9.3.2012
27.3.2012
29.3.2012
30.3.2012
2.4.2012
13.4.2012
11.4.2012

poskytnutý príspevok
suma
dátum

800,00

30.3.2012

Záver :
Rok 2011
Poskytnuté finančné prostriedky je nevyhnutné vyúčtovať v súlade s VZN č. 68/2004
„Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská
Sobota účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
Mesta Rimavská Sobota a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania
a zamestnanosti" Čl. VII. odst. 1 v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roku. Vzhľadom k tomu, že v 12 prípadoch neboli predložené kópie účtovných dokladov
o čerpaní pridelených finančných prostriedkov v stanovenom termíne navrhujeme doplniť
VZN č. 68/2004 o sankcie pri nesplnení podmienok vyplývajúcich z VZN. Športovo
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strelecké združenie MAGNUM nepredložilo vyúčtované vôbec, čím bol porušený Čl.
VII odst. 2 menovaného VZN č. 68/2004.
Rok 2012
Pre ŠK TEMPUS bol na rok 2012 poskytnutý finančný príspevok vo výške 800,00 € dňa
30.03.2012 bez predchádzajúceho odporučenia Mestskej rady a návrhu príslušnej
komisie. Dotácia bola vyplatená na základe platobného poukazu č. 37218 vystaveného
Ing. Kochanovou , prípustnosť finančnej operácie a predbežnú finančnú kontrolu podpísal
primátor mesta JUDr. Jozef Šimko. Týmto bolo porušené VZN mesta č. 68/2004 Čl.
V bod 2b, Čl. IV. bod 1 a Čl. VII / žiadosť nebola doručená v termíne na podávanie
žiadostí, príspevok bol vyplatený skôr ako bola doručená žiadosť a ku dňu kontroly
nebolo vyúčtované poskytnutie príspevku z roku 2011/. Taktiež bol porušený Čl. III.
príslušného VZN , kde sa uvádza, že finančné prostriedky na dotácie sa vytvárajú v rámci
procesu schvaľovania. MsZ vyčlení každoročne objem finančných prostriedkov na
poskytovanie dotácií.
Vzhľadom k tomu, že neboli finančné prostriedky vyčlenené na poskytovanie dotácií
z dôvodu neschválenia rozpočtu dotácie boli neoprávnene poskytnuté pred dátumom
schválenia rozpočtu /rok 2012 ŠK TEMPUS vo výške 800,00 € a v roku 2011 bola
RIMATEXU poskytnutá dotácia vo výške 300,00 € z toho 100,00 € dňa 28.4.2011 pred
schválením rozpočtu t.j. 2.mája 2011./

Záznam bol vypracovaný dňa 29.5.2012
Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta

.............................................

Elena Kováčiková, referent kontroly

.............................................

So správou za kontrolovaný subjekt boli oboznámení :

Ing. Karina Kochanová, vedúca ekonomického odboru

....................................................

Ing. Oľga Fabová, vedúca oddelenia financií
rozpočtu , daní a poplatkov
....................................................
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Záznam
z prijatých opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou použitia finančných
prostriedkov pre športové kluby, ktoré im boli poskytnuté v roku 2011 a požiadali
o podporu z rozpočtu mesta aj v roku 2012

Správa bola prerokovaná za prítomnosti :

Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta

............................................

Elena Kováčiková, referent kontroly

.............................................

Ing. Karina Kochanová, vedúca ekonomického odboru

.............................................

Ing. Oľga Fabová, vedúca oddelenia financií
rozpočtu , daní a poplatkov
....................................................

1/
Vypracovať dodatok k VZN č. 68/2004 „Zásady poskytovania finančných prostriedkov
z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja Mesta Rimavská Sobota a na podporu všeobecne
prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti" k uplatňovaniu sankcií z titulu nesplnenia
podmienok poskytnutej dotácie
Termín : 31.12.2012

Zodpovedná : Ing. Kochanová

2/
Zo strany Mestského úradu pri poskytovaní dotácií dodržiavať podmienky VZN č. 68/2004
„Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota
účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja Mesta
Rimavská Sobota a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
Termín : úloha trvalá

Zodpovední : všetci vedúci odborov a oddelení mestského úradu
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