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Mestskému zastupiteľstvu

v Nitre

K bodu:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na správnosť vyúčtovania 
dotácií poskytnutých pre Hokejový klub HC Nitra a.s., Jesenského č. 2, Nitra

Predkladá:                                                                 Návrh na uznesenie:          
Ing. František Halmo
hlavný kontrolór                                                         Mestská rada v Nitre

                                                                                    p r e r o k o v a l a

Spracovala:                                                                správu o výsledku následnej finančnej
Margita Havránková                                                   kontroly  zameranej  na  správnosť
ref. kontroly                                                                vyúčtovania dotácií  poskytnutých
                                                                                    pre Hokejový klub HC Nitra a.s.,
                                                                                    Jesenského č. 2, Nitra

                                                                                    o d p o r ú č a
Napísala:
Margita Havránková                                                   Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
ref. kontroly                                                                a) vziať na vedomie správu a opatrenie
                                                                                        prijaté  na  odstránenie  nedostatkov
                                                                                        zistených kontrolou,
                                                                                    b) uložiť hlavnému kontrolórovi vykonať                                                                                  
                                                                                        kontrolu plnenia opatrenia
Prizvať:                                                                          k 31.9.2011. Kontrola: MR
------

                                                                                     
...................................................................                                              
               podpis predkladateľa



Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a

o výsledku následnej finančnej kontroly 

     V zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien doplnkov a poverenia hlavného kontrolóra č. 7/2011 zo dňa 17.2.2011  
vykonala Margita  Havránková, referentka kontroly, mimoriadnu následnú finančnú kontrolu 
zameranú na správnosť vyúčtovania dotácií poskytnutých pre Hokejový klub HC Nitra 
a.s.Jesenského č. 2, Nitra.

Kontrolovaný subjekt :    Mestský úrad Nitra, oddelenie kultúry a športu,
                                         a prijímateľ dotácií na základe dokladov predložených Mestskému 
                                         úradu v Nitre

Kontrola bola vykonaná od 17.2.2011  do 14.4.2011,  s prerušeniami   spôsobenými 
predkladaním a dopĺňaním dokladov zo strany HC Nitra.

Kontrolou bolo zistené:
Doklady, ktorými boli vyúčtované dotácie poskytnuté v roku 2010 Mestom Nitra 
Hokejovému klubu HC Nitra, a.s. Jesenského č. 2, 949 01  Nitra, ktorý zastupuje Marián 
Lukáčik, predseda predstavenstva a  Dušan Repa, člen predstavenstva boli vyžiadané 
a predložené odd. kultúry a športu MsÚ Nitra. V čase vyžiadania dokladov prijímateľ dotácie 
nepredložil doklady  týkajúce sa vyúčtovania transferu vo výške 70 % nájomného na účel 
„Zabezpečenie činnosti mládežníckych a  seniorských oddielov“.  Toto vyúčtovanie bolo 
predložené až 18.2.2011. 

Hokejovému klubu HC Nitra boli    v  roku 2010  poskytnuté  finančné  prostriedky  
vo  výške 241.942,85 €. 

    Poskytnutie finančných prostriedkov bolo schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva 
v Nitre.  Pred poskytnutím finančných prostriedkov boli s príjemcom dotácie uzatvorené 
nasledovné zmluvy:  

P.č. Zmluva Suma v € Skutočne 
poukázaná suma 
v €

1. Zmluva o poskytnutí dotácie
č. j. 28/2010/OKaŠ zo dňa 22.1.2010
v znení dodatku č.  1 a č. 2. 

220.000,- 220.000,-

2. Zmluva o poskytnutí transferu
č. 930/10/OKaŠ zo dňa 2.7.2010

12 610,- 6.842,85  

3. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 390/2010/OKaŠ zo dňa 
17.3.2010

15.100,-- 15.100,--

Prílohou zmlúv bol metodický pokyn k vyúčtovaniu dotácie, popis potrebných dokladov a ich 
náležitosti.
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K zmluve uvedenej pod poradovým číslom  1
Predmetom zmluvy bolo poskytnutie dotácie vo výške 220.000,-- € na účel  „úhrada nákladov 
na energie v kalendárnom roku 2010“. Povinnosť predložiť všetky účtovné doklady potrebné 
ku kontrole bola stanovená  do  15.12.2010. V prípade  použitia  dotácie v rozpore  s  účelom, 
resp. nepoužitia dotácie, alebo nepredloženia účtovných dokladov v termíne je povinnosť 
vrátiť poskytnutú dotáciu do 15.1.2011. 
Dotácia bola poskytnutá vo výške 220.000,-- €,  t.j. vo výške podľa uzatvorenej zmluvy. 
Dodatkom č. 1 bol upravený splátkový kalendár, dodatkom č. 2  bola upravená povinnosť 
príjemcu použiť dotáciu najneskôr do 27.1.2011 a do tohto termínu predložiť aj účtovné 
doklady. 
Zistenia:
Účtovné doklady ku kontrole boli predložené v termíne. 
Kontrolovaný subjekt predložil doklady týkajúce sa úhrad za dodávky plynu, el. energie, 
vodného a stočného. 

Rekapitulácia preukázaných úhrad za náklady na energie v kalendárnom roku 2010 (v €):
Médium Preukázané úhrady Predložené doklady
plyn 27.587,83 34.025,48
vodné a stočné 10.404,82 11.871,13
elektrická energia 171.427,01 213.959,40
Spolu 209.419,66 259.856,01

       Na základe predložených dokladov a vyúčtovania bolo zistené:
predložené doklady vo výške                                                  259.856,01 €,  čo je 100 %.
vyúčtovanie z uvedenej sumy ( 80 % ) by malo
byť vo výške                                                                           207.884,81 €
poskytnutá dotácia bola vo výške                                          220.000,-- €.

Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a vyúčtovanou dotáciou (80 %) je 12.115,19 €.

Z porušení ustanovení zmluvy vyplýva povinnosť príjemcu vrátiť finančné prostriedky 
vo výške 12.115,19 €.

Tieto finančné prostriedky je príjemca dotácie povinný vrátiť v zmysle čl. III. 
uzatvorenej zmluvy, bod 5, písm. b – príjemca je povinný poskytnuté dotáciu vrátiť ak 
dotáciu nepoužil - použitie celej poskytnutej dotácie nebolo preukázané účtovnými 
dokladmi. 
Ďalšie zistenia:
Predložené vyúčtovanie bolo neprehľadné, doklady neboli spárované – t.j. faktúra 
s dokladom o zaplatení faktúry (výpis z účtu, doklad o zaplatení v hotovosti).
Variabilné symboly na predložených výpisoch nesúhlasia s variabilnými symbolmi na 
predložených faktúrach,  z toho dôvodu bolo problematické vykonanie kontroly či bola 
faktúra skutočne uhradená.
     Tieto nedostatky boli zistené oddelením kultúry a športu MsÚ už po predložení 
vyúčtovania a prijímatelia dotácie boli opakovane vyzývaní (telefonicky aj elektronickou 
poštou ) na odstránenie nedostatkov a vrátenie finančných prostriedkov. Ku dňu 
prerokovania správy o výsledku kontroly neboli finančné prostriedky vrátené.
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K zmluve uvedenej pod poradovým číslom  2
Predmetom zmluvy je poskytnutie sumy vo výške 70 % nájomného odvedeného príjemcom 
za prenájom objektov vo vlastníctve poskytovateľa, maximálne však poskytnutie sumy vo
výške 12 610,-  € na účel zabezpečenie činnosti mládežníckych a seniorských oddielov 
z rozpočtu mesta na rok 2010. 
Termín vyúčtovania 29.12.2010,do 30.12.2010 povinnosť vrátiť poskytnuté finančné 
prostriedky.
Doklady boli predložené dňa  17.2.2011, čo je po lehote určenej zmluvou.
Skutočne bola poskytnutá dotácia vo výške  6.842,85 €.
Vyúčtovanie transferu bolo nasledovné: 
Predložené boli  doklady na sumu 11.337,81 €.
Kontrolné zistenia:
Vyúčtovanie bolo predložené  po termíne stanovenom v zmluve (rozpor s čl. III. –
príjemca predloží najneskôr do 29.12.2010 všetky účtovné doklady potrebné ku kontrole 
použitia transferu z čoho vyplýva povinnosť vrátiť finančné prostriedky nakoľko 
„príjemca nepredložil účtovné doklady ku kontrole a zúčtovaniu do 29.12.2010“.
Predložené doklady boli nepreukazné, nakoľko neboli predložené zmluvy na základe 
ktorých boli práce vykonávané, obsah  prác   a  nie   je   preukazné   dodržanie   účelu  
poskytnutej  dotácie „ zabezpečenie činnosti mládežníckych a seniorských oddielov“,  
určenej zmluvou.
      Na základe predbežných výsledkov kontroly bol príjemca dotácie vyzvaní na predloženie 
chýbajúcich dokladov. Dňa 22.3.2011 boli predložené zmluvy o spolupráci medzi Hokejovým 
klubom HC Nitra a.s. a troma pracovníkmi vykonávajúcimi údržbárske práce.    Zmluvy boli
uzatvorené na dobu neurčitú. Prílohou zmlúv je rozpis činností, ktoré účastník zmluvy pre 
hokejový klub vykonáva (úprava ľadovej plochy, maľovanie čiar, údržba bránok, mantinelov, 
zodpovednosť za zverené stroje, osvetlenie ľadovej plochy a hľadiska, sietí, odomykanie 
a zamykanie objektov a ďalšie činnosti).
Predložením dokumentov bolo preukázané dodržanie účelu poskytnutej dotácie.
Vrátenie dotácie nebolo požadované, predloženie dokladov po lehote bolo 
poskytovateľom dotácie akceptované.

K zmluve uvedenej pod poradovým číslom  3
Predmetom zmluvy je pokrytie výdavkov na činnosť mládežníckeho športu. V zmluve bol 
stanovený termín na predloženie účtovných dokladov do 15.12.2010. Finančné prostriedky 
boli požadované v zmysle predloženého projektu na :dopravu, technickú obsluhu ZŠ, výstroj, 
hokejky, tréningový proces, turnaje, stravné, noclažné, letnú prípravu, regeneráciu a pitný 
režim.
Zistenia:
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené 30.11.2010 – termín predloženia vyúčtovania bol 
dodržaný.   
      Celkom boli  predložené doklady na čiastku 16.037,06 €. Účel čerpania tejto dotácie 
bol dodržaný.  Pri kontrole bolo zistené, že predložené vyúčtovanie neobsahovalo 
niektoré doklady požadované prílohou č. 1 k zmluve – doklady potrebné k vyúčtovaniu 
finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Mesta Nitra  (napr. v šiestich 
prípadoch chýbal výpis z účtu preukazujúci výber hotovosti, v jednom prípade počet 
prepravovaných osôb a účel cesty, v troch prípadoch rozpis podanej stravy, v jednom 
prípade rozpis vykonanej činnosti priamo súvisiacej s činnosťou mládežníckeho 
a seniorského oddielu).
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      Na základe predbežných výsledkov kontroly bol príjemca dotácie vyzvaní na 
predloženie chýbajúcich dokladov a podanie vysvetlenia. Chýbajúce doklady boli 
doplnené dňa 18.3.2011.  
          
          Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 24.2.2011, po predložení vyjadrení
a chýbajúcich dokladov bola doplnená a dopracovaná  dňa 14.4.2011. Správa bola 
prerokovaná dňa 17.5.2011 za prítomnosti zástupcov hokejového klubu.

    Pri prerokovaní výsledkov následnej finančnej kontroly bolo zápisnične prijaté 
opatrenie na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou pri zmluve uvedenej pod 
poradovým číslom 1  :

1. Hokejový klub HC Nitra, a.s. po ukončení daňového konania, vrátení dane z pridanej 
hodnoty súvisiacej s úhradou energií,  alebo do 1.9.2011 poukáže finančné prostriedky vo 
výške 12.115,19 € na účet mesta Nitry. 
Termín: v texte                                       Zodpov.: p. Marián Lukáčik, predseda predstavenstva
                                                                                HK HC Nitra

Mestská rada v Nitre prerokovala materiál na svojom 9. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 31.5.2011 a prijala k nemu uznesenie č. 292/2011-MR.
Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na správnosť vyúčtovania dotácií 
poskytnutých pre hokejový klub HC Nitra a.s., Jesenského č. 2, Nitra
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
vziať na vedomie
správu a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
uložiť
hlavnému kontrolórovi
vykonať kontrolu plnenia opatrenia k 31.9.2011.       K: MR




