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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2013  - 
dodržiavanie VZN Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov so zameraním na dotácie na 
karate a box 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e   
      správu a opatrenia  prijaté na odstránenie nedostatkov      
      zistených kontrolou,  
b) u k l a d á 
      hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení 
      prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
   
      Termín: 31.12.2013                                      K. MR 

  
 
Podpis predkladateľa: Ing. František Halmo, v.r. 

 



 2

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 

S p r á v a 
 o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2013  

 
 V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 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 a doplnkov  a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 
8/2013 zo dňa 15.04.2013 vykonal Július Hladký, referent kontrolór, následnú finančnú kontrolu 
dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov so zameraním na dotácie na karate a box. 
 
Kontrola bola vykonaná s prerušením v termíne:   15.04.2013 –  24.05.2013 
 
Kontrolované obdobie:  rok 2012 
 
Predmet kontroly: 
Dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry  č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov so zameraním na  karate a box. 
 
Mesto Nitra prideľuje dotácie podľa  § 5 VZN č. 1/2001: 
 

1. Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku 
na poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta. 

2. Dotácie prideľuje len na základe predložených projektov: 
      a) mestské zastupiteľstvo, 
      aa) pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ako položku rozpočtu, 
      ab) v priebehu rozpočtového roka pri výške požadovanej dotácie nad 2000,- €, 
      b) primátor mesta – v priebehu rozpočtového roka pri výške požadovanej dotácie  
          do 2000,- € vrátane. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo v rozpočte Mesta Nitry pre rok 2012 odboru 
školstva, mládeže a športu pre cieľovú oblasť  telesná kultúra  - dotácie na podporu 
mládežníckeho športu, vrcholového športu, na športové podujatia a prenájmy  nasledovnými 
uzneseniami: 
uzn. č. 365/2011-MZ z 13. riadneho zasadnutia MZ v Nitre zo dňa 15.12.2011, 
uzn. č. 8/2012-MZ z 14. riadneho zasadnutia MZ v Nitre zo dňa 2.2.2012, 
uzn. č. 168/2012-MZ z 19. riadneho zasadnutia MZ v Nitre zo dňa 28.6.2012.  
 
Dotácie boli v roku 2012 pridelené v celkovom objeme:                                 36.300,- € 
 
z toho dotácie nad 2.000,- € v celkovej výške                   21.000,- €  
dotácie do 2.000,- € v celkovej výške         15.300,- € 
 
Pre rok 2012 bolo  Mestským  zastupiteľstvom  v  Nitre pridelených v súlade s § 5, ods. 2  písm. 
ab) a písm. b) VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov  
celkom 12 dotácií do 2.000,- € a 7 dotácií nad 2.000,- € pre oblasť telesná kultúra. Na podporu 
mládežníckeho športu v celkovej výške 9.700,- €, na podporu vrcholového športu v celkovej 
výške 10.650,- €, na športové podujatia vo výške 4.450,- € a na prenájmy dotácie v celkovej 
výške 11.500,- €. 
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Kontrolou bolo zistené: 
 
 
1. Klub karate Atlant Nitra  – na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 745/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu  združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 200,- €  na účel  „Pokrytie 
výdavkov na činnosť mládežníckeho športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že  poskytnutá dotácia bola vyčerpaná vo výške 196,- €. Nevyčerpaná 
čiastka vo výške 4,- € bola vrátená poskytovateľovi na účet dňa 18.12.2012, čo je v rozpore  so 
Zmluvou o poskytnutí dotácie,  čl. III, ods. 6.  – príjemca je povinný poskytnutú dotáciu, 
ktorú nepoužil vrátiť bezodkladne, najneskôr do 15.12.2012.  
            
2. ŠK Karate Farmex o.z. - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 1771/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.750,- €  na účel  „úhrada 
výdavkov na prenájom v roku 2012“. Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
 
3.  ŠK Karate Farmex o.z. - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 420/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.750,- €  na účel  „úhrada nákladov na 
prenájom v I. polroku 2012“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
 
4.  ŠK Karate Farmex o.z. - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 914/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.500,- €  na účel  „Memoriál Rudolfa 
Farmadina“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
 
5. ŠK Karate Farmex o.z.  - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 743/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 2.500,- €  na účel  „Pokrytie výdavkov 
na  činnosť mládežníckeho športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
 
6. ŠK Karate Farmex o.z.  - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 729/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.700,- €  na účel  „Pokrytie výdavkov 
na činnosť vrcholového športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
Kontrolou vyúčtovania dotácie bolo zistené, že doložený výdavkový pokladničný doklad č. 
19/07/2012 sa opakuje pod rovnakým číslom výdavkového pokladničného dokladu 
k vyúčtovanou dotácie č.j. 743/2012/OŠMaŠ. V oboch  prípadoch sa jedná o dve rôzne sumy, 
nebol použitý ten istý doklad duplicitne, ale z pohľadu zákona o účtovníctve je uvedené  
porušením § 8 ods. 1  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – účtovná jednotka je povinná 
viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov. 
 
7. ŠK Karate Kachi - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 907/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.500,- €  na účel  „Kachikan Cup“.  
Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
 
8. ŠK Karate Kachi - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 1769/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.500,- €  na účel  „úhrada výdavkov 
na prenájom v roku 2012“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
 
9. ŠK Karate Kachi - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 419/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.500,- €  na účel  „úhrada nákladov na 
prenájom v I. polroku 2012“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
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10. ŠK Karate Kachi - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 730/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 3.000,- €  na účel  „Pokrytie výdavkov 
na činnosť vrcholového športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom. 
Kontrolou použitia dotácie bolo zistené, že k vyúčtovaniu nie je doložený rozpis stravy, 
organizačné pokyny k súťaži, ďalej príjmové pokladničné doklady zo dňa 17.3.2012 na sumu 
40,- € a 60,- €  nie sú očíslované. Príjemca dotácie uvedené nedostatky a chýbajúce doklady  
nahrádza čestným vyhlásením. 
Uvedené je porušením § 8 ods. 1  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – účtovná jednotka 
je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 
11. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 431/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 2.500,- €  na účel  „úhrada 
nákladov na prenájom v I. polroku 2012“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie bol doložený príkaz na úhradu na sumu 1.400,- 
€ a výpis z bankového účtu, ktorý by preukazoval finančnú operáciu – predmetnú úhradu, nebol 
k vyúčtovaniu doložený, čo je porušením § 8 ods. 1  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – 
účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ako aj porušením 
Zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 431/2012/OŠMaŠ, čl. III, bod 4 a bod 6, písm. c) – príjemca 
je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť  bezodkladne, najneskôr však do 30.08.2012, ak:  
c) nepredložil účtovné doklady ku kontrole a zúčtovaniu dotácie v termíne podľa bodu 4 tohto 
článku. 
Doklad – výpis z bankového účtu bol ÚHK doložený dňa 4.6.2013 pri prerokovaní správy. 
 
12. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 1780/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 2.500,- €  na účel  „úhrada 
výdavkov na prenájom v roku 2012“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie bol doložený príkaz na úhradu na sumu 3.350,-  
€ zo dňa 13.12.2012. Na výpise z bankového účtu zo dňa 31.10.2012, je uskutočnená úhrada za 
prenájom v 2. polroku 2012 vo výške 2.200,- €  a nie 3.350,- €, ako uvádza príjemca dotácie 
v prílohe č. 2 k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov. Uvedené  je porušením § 8 
ods. 1  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – účtovná jednotka je povinná viesť 
účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov, ako aj porušením Zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 
1780/2012/OŠMaŠ, čl. III, bod 4 a bod 6, písm. c) – príjemca je povinný poskytnutú dotáciu 
vrátiť  bezodkladne, najneskôr však do 31.12.2012, ak:  
c) nepredložil účtovné doklady ku kontrole a zúčtovaniu dotácie v termíne podľa bodu 4 tohto 
článku. 
Doklad – výpis z bankového účtu bol ÚHK doložený dňa 4.6.2013 pri prerokovaní správy. 
 
13. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 725/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 4.500,- €  na účel  „Pokrytie 
výdavkov na  činnosť vrcholového športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie (č. účt. dokladu 9 zo dňa 4.3.2012, česká 
extraliga Prostějov) nie je priložený zápis o stretnutí,  čo je v rozpore s prílohou č. 1 k zmluve 
o poskytnutí dotácie. 
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14. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 1821/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.450,- €  na účel  „Pokrytie 
výdavkov na  činnosť vrcholového športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie (č. účt. dokladu 28 zo dňa 15.11.2012,  
Majstrovstvá SR mužov) nie je priložený zápis o stretnutí,  čo je v rozpore s prílohou č. 1 
k zmluve o poskytnutí dotácie. 
 
15. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 747/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 2.500,- €  na účel  „Pokrytie 
výdavkov na  činnosť mládežníckeho športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie čísla účt. dokladov 13,16,17 a 24 nie sú 
priložené zápisy o stretnutí,  čo je v rozpore s prílohou č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie. 
 
16. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 1822/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.000,- €  na účel  „Pokrytie 
výdavkov na  činnosť mládežníckeho športu“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie čísla účt. dokladov 29 a 31 nie sú priložené 
zápisy o stretnutí,  čo je v rozpore s prílohou č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie. 
 
17. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 927/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 1.000,- €  na účel  „Grand Prix 
Slovakia – Nitra 2012“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že na Medzinárodnom turnaji Grand Prix Slovakia 2012 bol 
k vyúčtovaniu dotácie priložený zoznam o vyplatení finančných cien za 1. miesto 150,- €, 2. 
miesto 100,- €, 3. miesto 80,- € a  4. miesto 40,- €. Uvedené je v rozpore s prílohou č. 1 
k zmluve o poskytnutí dotácie. v ktorej sa uvádza, že odmeny majú byť vyplatené v zmysle 
pokynov zväzu. Smernica BC Stavbár o poskytovaní odmien a finančných cien za výsledky 
a účasť na akciách  priložená k vyúčtovaniu dotácie uvádza inú sumu za 3. miesto a za 4. 
miesto neuvádza žiadnu odmenu. 
 
18. Box klub Stavbár Nitra - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j. 895/2012/OŠMaŠ  
bola  občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 450,- €  na účel  „medzinárodný 
turnaj mládeže – Olympijské Nádeje“.  Dotácia bola použitá v súlade s predloženým 
rozpočtom.  
Kontrolou bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácie číslo účt. dokladu 26  nie je priložený zápis 
o stretnutí,  čo je v rozpore s prílohou č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie. 
 
19. ŠK Karate Kachi - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.j.  742/2012/OŠMaŠ  bola  
občianskemu združeniu  poskytnutá   dotácia  vo výške 3.500,- €  na účel  „Pokrytie výdavkov 
na činnosť mládežníckeho športu“.  Vyúčtovanie dotácie nebolo prekontrolované, nakoľko 
doklady sa v čase kontroly nachádzali u NKÚ, ktorý vykonával na Meste Nitra plánovanú 
kontrolu. 
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V súlade s § 3 , ods. 2 VZN  Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry 
v znení dodatkov sa dotácia neposkytne: 
a)  osobe, ktorá nemá vyrovnané záväzky voči mestu a nemá riadne a včas vyúčtovanú dotáciu 
poskytnutú Mestom Nitra podľa podmienok uzatvorenej zmluvy, 
b)  osobe, ktorej žiadosť a projekt  nespĺňajú  náležitosti stanovené týmto nariadením (VZN 
č.1/2001). 
 O výsledku  následnej finančnej kontroly bola spracovaná správa, ktorá bola prerokovaná 
dňa 04.06.2013. Zástupcom kontrolovaného subjektu bola správa o výsledku kontroly odovzdaná 
dňa 25.5.2013 na oboznámenie a jeden výtlačok správy im bol ponechaný.  
Dňa 28.5.2013 predložil vedúci Odboru školstva, mládeže a športu PaedDr. Vladimír Ďuga 
vyjadrenie k správe a dňa 04.06.2013 v deň prerokovania správy chýbajúce doklady – výpisy 
z banky, ktoré boli kontrolou akceptované. 
 
Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prednostom MsÚ v Nitre prijaté nasledovné 
opatrenia: 
 
1.     vyzvať, resp. poučiť žiadateľov a prijímateľov dotácií na správne vedenie účtovníctva tak,  
        aby boli pre potreby zúčtovania poskytnutých dotácií predložené správne a riadne účtovné  
        doklady, a tie aby boli predložené vždy bezodkladne a včas. 
 
        Zodpovedný:                        PaedDr. Vladimír Ďuga – vedúci  Odboru, mládeže a športu 
        Termín:                                ihneď 
 
2.     upozorniť dotknutých zamestnancov odboru školstva, mládeže a športu na dôrazný výkon 
        kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií mestom, najmä na kontrolu účtovných dokladov. 
   
        Zodpovedný:                        PaedDr. Vladimír Ďuga – vedúci  Odboru, mládeže a športu 
        Termín:                                ihneď 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.06.2013 uzn. č. 338/2013-MR 
 
p r e r o k o v a l a 
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2013 - dodržiavanie VZN Mesta Nitry         
č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatkov so zameraním na 
dotácie na karate a box 
 
o d p o r u č i l a 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
 
a) vziať na vedomie 
    správu a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
 
b) uložiť 
    hlavnému kontrolórovi 
    vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
    T:  31.12.2013 
    K:  MR 
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