
Správa z vykonanej kontroly 

 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 schváleného 

MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď kontrolu použitia schválených dotácií pre 
mládež v športovom klube HK Slávia a v Športovom klube futbalu za obdobie 2016 – 2017 v 
zmysle schváleného uznesenia č. 16/2018.  
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď  
Kontrolný orgán: Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie: rok 2016,2017  
Kontrola vykonaná v čase: od 22.02.2018 do 16.03.2018 
 
Cieľ kontroly:  
V zmysle prijatého uznesenia 16/2018 zistiť, koľko finančných prostriedkov z poskytnutých 
dotácií v zmysle platných VZN bolo použitých pre mládež.  
 
Platné predpisy:  
Zákon č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď (účinnosť od 01.01.2017) 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
Mesto Sereď má v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v čase vykonania kontroly prijaté VZN o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.  
Vydané VZN č. 7/2012 a 3/2016 o poskytovaní dotácií neukladajú príjemcom dotácie 
vyúčtovanie rozdeliť na finančné prostriedky vynaložené pre mládež a dospelých.  
Predmetom kontroly boli všetky predložené doklady k zúčtovaniu od príjemcov dotácií, ktoré 
boli doručené na mesto Sereď v termíne určenom zmluvou o poskytnutí dotácií.  
V čase revidovaného obdobia boli so ŠKF Sereď a HK Slávia OA uzatvorené zmluvy o 
poskytnutí dotácií /ďalej len „Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare/.  
Na základe vykonanej kontroly zmlúv o poskytnutí dotácií konštatujem:  
• Zmluvy boli riadne podpísané a zverejnené.  
• Pred podpísaním zmlúv bola vykonaná administratívna finančná kontrola v zmysle § 8 
zákona 357/2015 Z.z. všetkých predložených dokumentov v zmysle platných VZN o poskytovaní 
dotácií. 
• Pri podpísaní zmlúv bola vykonaná základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 
357/2015 Z.z. 
• Ani v jednej v uzatvorených zmlúv nie je uvedená povinnosť pre príjemcu dotácie 
zúčtovávať finančné prostriedky v členení „mládež“ - „dospelí“.  
 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem 

Nie všetky predložené doklady k zúčtovaniu dotácií obsahovali informáciu o tom, pre 
ktorú vekovú kategóriu v rámci klubu boli finančné prostriedky použité, preto je kontrola 
vykonaná nasledovne:  
Výška finančných prostriedkov pre mládež – jednoznačne uvedené v dokladoch predložených k 
zúčtovaniu.  



Výška finančných prostriedkov pre dospelých – jednoznačne uvedené v dokladoch predložených 
k zúčtovaniu.  
Výška finančných prostriedkov z predložených dokladov, z ktorých nie je možné jednoznačne 
určiť pre ktorú vekovú kategóriu v rámci klubu bola určená.  
Všetky skontrolované doklady preukázali, že poskytnuté dotácie boli použité v súlade s účelom 
uvedeným v Zmluvách, rovnako boli zúčtované v termíne uvedenom v Zmluvách/.  
 

HK Slávia OK v roku 2016 bola poskytnutá dotácia vo výške 20 700 Eur na základe 
Zmlúv č. 88/2016 a 556/2016.  
Hádzanársky klub predložil k vyúčtovaniu dotácie doklady vo výške 21 388,30 Eur. Vykonanou 
kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli použité nasledovne:  
názov ženy mládež spoločné 
Zúčtované výdavky spolu 2 733,19 6 496 ,74 12 158,90 
Z toho:  

   

Cestovné MZ + turnaje 1 718 ,89 5 351,64 
 

Športová výstroj 
  

2 177,76 
rozhodcovia 

  
2 505 

nájomné 
  

5 616,68 
Cestovné - tréningy 700 

 
239 

stravné 304,30 1 145,10 
 

Štartovné poplatky 
  

1 221,28 
Služba v hale 

  
231,50 

Poháre, trofeje 
  

168,80 
 
HK Slávia OK v roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 20 314 Eur na základe Zmluvy č. 
63/2017.  
Hádzanársky klub predložil k vyúčtovaniu dotácie doklady vo výške 20 355,32 Eur. Vykonanou 
kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli použité nasledovne:  
 
názov ženy mládež spoločné 
Zúčtované výdavky spolu 2 229,46 4 562,40 13 563,46 
Z toho:  

   

Cestovné MZ + turnaje 1 819,46 4 562,40 96,86 
Športová výstroj 

  
878,60 

rozhodcovia 
  

2 095 
nájomné 

  
5 270,90 

Cestovné - tréningy 420 
 

246 
stravné 304,30 1 145,10 

 

Štartovné poplatky 
  

1 281,60 
Služba v hale 

  
185,50 

Poháre, trofeje 
   

 
 



ŠKF Sereď v roku 2016 bola poskytnutá dotácia vo výške 77 385 Eur na základe Zmlúv č. 
38/2016 a 551/2016.  
Futbalový klub predložil k vyúčtovaniu dotácie doklady vo výške 79 045,68 Eur. Vykonanou 
kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli použité nasledovne:  
 
názov muži mládež spoločné 
Zúčtované výdavky spolu 37 902,64 19 460,13 21 562,34 
Z toho:  

   

Odmeny trénerom 14 804,09 6833,29 433,60 
Odvody do poisťovní 1 105 7 045,44 128,04 
Odmeny rozhodcov + 
poplatky SFZ  

16 264 1 792 4 253,26 

doprava 5 729,22 2 610,20 
 

Starostlivosť o hráčov 
 

1 179,20 11 599,38 
Úprava ihriska 

  
1 708,22 

Štartovné poplatky 
  

2 587 
PHMa, upratovanie 

  
742,84 

 
ŠKF Sereď v roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 96 133 Eur na základe Zmluvy č. 
39/2017.  
Futbalový klub predložil k vyúčtovaniu dotácie doklady vo výške 97 150,45 Eur. Vykonanou 
kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli použité nasledovne:  
názov muži mládež spoločné 
Zúčtované výdavky spolu 44 991,99 33 769,93 18 338,50 
Z toho:  

   

Odvody a dane 
 

12 138,33 1067,09 
Odmeny trénerov 3 101,89 12239,48 

 

Odmeny hráčov 17 100 
  

doprava 4 248,60 6 870 30 
Odmena rozhodcov + 
poplatky SFZ 

17 359 2025,92 1868,39 

Údržba ihrísk 
  

5 253,90 
Starostlivosť o hráčov 849 198 2 604,95 
štartovné 2 333,50 

  

Športová výstroj 
 

298,20 6 874,61 
PHM + Spotrebný tovar 

  
537,91 

Upratovanie  
  

151, 
 
 
 
 
 
 



 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem: 
 Športové kluby, ktorých zúčtovanie bolo predmetom vykonanej kontroly použili 

poskytnutú dotáciu na základe vyššie uvedených zmlúv v súlade s účelom v zmysle zmlúv.  
 Zodpovedný z-ci mesta Sereď vykonali kontrolu všetkých predložených dokladov k 

zúčtovaniu od poberateľov dotácie v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.  
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa: 16.03.2018     Mgr. Zuzana Horváthová 

hlavná kontrolórka mesta 
 


