
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
Záznam 

Z výkonu následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok „VZN č. 5/2006 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch  2011 – 2012 Tenisovému klubu Sereď 
/ďalej len TK/. 
 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013, ktorý bol 
schválený uznesením mestského zastupiteľstva /MsZ/ bola vykonaná kontrola vyššie 
uvedeného zamerania.  
Kontrolovaný subjekt:   Mestský úrad Sereď  
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie: rok 2011 - 2012 
Kontrola vykonaná v čase od: 22.01.2013 – 24.01.2012 
 
Cieľ kontroly:  
- overiť stav dodržiavania ustanovení VZN mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií 
právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta schválených trieda 0810 – Rekreačné 
a športové služby, položka 642 001.   
-  podstatné náležitosti zmlúv o poskytnutí dotácií  
- kontrola finančného zúčtovania dotácií a účtovne vykazované čerpanie výdavkov na 
príslušnej položke.  
Použité právne normy a predpisy:  
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole 
Zákon č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
VZN mesta č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  
Metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky 
k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
Zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

Vykonanou kontrolou bolo zistené nasledovné:  
Kontrolovaný subjekt poskytoval v revidovanom období  dotácie z rozpočtu mesta PO a FO - 
podnikateľom  v zmysle VZN č. 5/2006, ktoré bolo schválené v súlade s § 7 ods. 4 zákona 
584/2004 Z.z.  
  
Kontrola bola vykonaná na základe predložených podkladov poskytnutých z oddelenia 
školstva, rodiny, kultúry a športu: 
- žiadostí o poskytnutie príspevku TK 
- uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie pre TK 
- zúčtovanie poskytnutej dotácie TK 
 
Trieda 0810 Rekreačné a športové služby, pol. 642001  rok 2011 
Poskytnutie dotácie 
Kontrolovaný subjekt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 poskytol dotáciu TK vo výške 
1900 € v súlade s VZN č. 5/2006, čo znamená: 
TK predložil Stanovy tenisového klubu, ktoré  sú zaregistrované dňa 31.07.2002 na 
Ministerstve vnútra SR, čím preukázal existenciu právnickej osoby ako oprávneného na 
poskytnutie dotácie. 



TK v zmysle §5 VZN č. 5/2006 požiadal písomne o dotáciu v termíne do 28.02., s prehlásením 
žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu a organizáciám 
zriadeným mestom ( napr. nedoplatky na daniach, nájomnom, poplatkoch, príp. iné peňažné 
dlhy). 
Medzi poskytovateľom dotácie Mestom Sereď a príjemcom dotácie  TK bola dňa 25.03.2011 
uzatvorená zmluva č. 7/9/2011 o poskytnutí dotácie, a dňa 02.11.2011 dodatok č. 1 k zmluve 
č. 7/9/2011 o poskytnutí dotácie  z rozpočtu mesta na rok 2011. Zmluvy boli v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejnené, čo je v zmysle § 47 
Občianskeho zákonníka podmienka nadobudnutia účinnosti.  
TK predložil zúčtovanie poskytnutej dotácie dňa 30.12.2011 v zmysle § 7 VZN č. 25/2006 
v termíne.  
 
Trieda 0810 Rekreačné a športové služby, pol. 642001  rok 2012 
Kontrolovaný subjekt v roku 2012 poskytol TK dotáciu vo výške 2 100 €. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Dotácia pre TK v roku 2012 bola poskytnutá  ako i zúčtovaná v súlade s platnou právnou 
úpravou rovnako ako v roku 2011. 
 
Kontrolné zistenie: 
Na základe vykonanej kontroly predložených zúčtovacích dokladov konštatujem:  
Dotácia mesta  v revidovanom období bola použitá na účel v súlade s uzatvorenou zmluvou 
o poskytnutí dotácie v zmysle platného VZN.  
 
 
 
V Seredi: 24.01.2013     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 

 


