Správa hlavnej kontrolórky obce.

Príloha č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OZ dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola pridelenia a zúčtovania dotácií
pridelených organizáciám, združeniam a jednotlivcom z rozpočtu obce
v roku 2006
Obecné zastupiteľstvo dňa 28.3.2006 v zmysle VZN v bode B/9 schválilo pridelenie dotácií
a príspevkov organizáciám, združeniam a jednotlivcom na základe predložených projektov a žiadostí
za predpokladu, že sa budú podieľať na podujatiach obce a zveľaďovaní podľa požiadaviek obce.
Podľa VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce i Dohody o poskytnutí dotácie sú
organizácie a združenia povinné použiť dotáciu na požadovaný účel a zúčtovať ju obecnému úradu
najneskôr do 31.12.2006.
Komisiám OZ a obecnému zastupiteľstvu predkladám správu o kontrole výšky pridelených dotácií
a príspevkov a zároveň stanovisko k dodržiavaniu ustanovení VZN o dotáciách zo strany organizácií
a združení i zo strany obecného úradu.

Dotácie a príspevky schválené obecným zastupiteľstvom
Organizácia,
združenie
Viktória šport team
Juraj Mertuš - rezb.
sympozium
Ob. zdr. - tenisový
klub
Lužanka dych. hudba
Ob. zdr. Chartikáno
Ob. zdr. OFK
Linka BOX
Tae kwon do
Stolnotenisový klub
Eva Mária Uhríková
Katolícka cirkev
Evanjelická cirkev a.v

Účel použitia dotácie

Schválená Čerpaná
dotácia
dotácia
Cestovné, štartovné, potreby, športové hry
80 000
80 000
Nákup dreva na rezb. sympózium,
30 000
30 000
náterové hmoty, pútač
Nákup antuky, loptičky, výplety
30 000
30 006
Oprava nástrojov, šitie viest
Zhotovenie brožúry - 3. Eur. Sympózium
Rozpis je uvedený nižšie
Poplatky - telocvičňa, šport. potreby, liga
Poplat. - telocvičňa, športové potreby
Poplat. - telocvičňa, cestovné
Na kolesách proti rakovine
Na opravu kostola
Príspevok na opravu strechy

30 000
30 000
950 000
35 000
35 000
45 000
20 000
400 000
200 000

19 249
29 800
950 000
35 000
34 904
45 000
20 000
400 000
200 000

Kontrolné zistenia:
1. Pri čerpaní dotácií schválených obecným zastupiteľstvom výška pridelenej dotácie
organizáciám, združeniam a jednotlivcom bola dodržaná. Dychová hudby Lužanka schválenú
dotáciu nevyčerpala v plnej výške.
2. Účel využitia finančných prostriedkov uvedený v žiadosti, v projekte a následne v dohode o
poskytnutí dotácie bol dodržaný, čo jednotlivé subjekty doložili obecnému úradu prvotnými
účtovnými dokladmi. Účtovné doklady, okrem dokladov OFK (vedie samostatné
účtovníctvo), sú súčasťou účtovníctva obecného úradu. Evanjelická cirkev a. v. schválený
príspevok prevzala, zatiaľ ho nepoužila a predložila doklad o sústreďovaní finančných
prostriedkov na opravu strechy. Katolícka cirkev doložila faktúru len na časť dotácie vo
výške 331 tisíc Sk, na časť dotácie vo výške 69 tisíc Sk doložila prehlásenie o použití dotácie
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na opravu vykurovacieho systému a po obdŕžaní faktúry od dodávateľa bude faktúra
poskytnutá obecnému úradu na zúčtovanie dotácie.
3. Organizácii Viktória šport tím obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 80 000 Sk,
ktorú vyzdvihol a použil v štyroch čiastkach, 15 000 - športové hry Viktória šport tím,
20 000 – BMX štartovné, cestovné, licencie, potreby, 20 000 - ŠK BMX cestovné, náhradné
diely, 25 000 ŠK BMX cestovné. Nie je ujasnené, ktorý je názov organizácie( Viktória šport
tím alebo ŠK BMX), prípadne z ktorých zložiek sa skladá.
4. Kontrolné zistenia u dotácie pre OFK uvádzam pod tabuľkou.

Vyúčtovanie schválenej dotácie vo výške 950 000 Sk pre 0FK (obecný
futbalový klub) z rozpočtu obce v roku 2006
Účel
Služby poštovné, telefón, čist.
prostriedky, plagáty, zdravotnícke
potreby
Cestovné
Prihlášky do súťaže
Platby rozhodcom
Oprava a údržba kosačky a autobusu
Energie (elektrina 77 558, plyn 99 778,
voda 2 713)
Poistenie budov
Mzdy na dohody: tréneri dorastu, st. a ml.
žiakov, žien, hospodár, upratovačka,
šoféri autobusu
Športové potreby
Pohonné hmoty, kosačka, autobus
Dane a odvody
Spolu

Požiadavka Použitie
Poznámka, platené
Zúčtované z obecného úradu
39 000
36 737
Telefón 3394
92 000
21 000
82 000
42 000
180 000
5 000
395 000

93 264
19 000
90 366
42 902
40 313 Elektrina 39 958 Plyn
99 778,
4 927
382 304

10 000
62 000
22 000
950 000

10 891
63 638
22 528
806 870

143 130

Kontrolné zistenia:
1. Občianskemu združeniu OFK boli počas roku 2006 dotácie poskytnuté v piatich splátkach.
Následná splátka bola poukázaná až po vyúčtovaní predchádzajúcej. Vyúčtovanie predkladal
OFK podľa požiadaviek obecného úradu a usmernenia finančnej kontroly, ktorú v obci
v mesiacoch máj - júl 2006 vykonávali pracovníci Správy finančnej kontroly Ministerstva
financií SR.
2. Občianske združenie OFK ako právnická osoba vedie svoje vlastné účtovníctvo a všetky
prvotné účtovné doklady sú súčasťou účtovných dokumentov organizácie. Obecnému úradu
OFK po použití jednotlivých častí dotácie predkladal zoznam čísel faktúr a pokladničných
dokladov, na ktoré použil finančné prostriedky obce. Účtovníčka obecného úradu
a kontrolórka obce po predložení zúčtovania finančnej dotácie skontrolovali prvotné účtovné
doklady, na ktoré boli vynaložené finančné prostriedky obce, ktoré sú založené v účtovných
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dokumentoch OFK. Tieto účtovné doklady obsahujú všetky náležitosti účtovných dokladov
a sú preukázateľné účtovné záznamy podľa zákona 431/2000 o účtovníctva v znení
neskorších predpisov.
3. Obecnému športovému klubu bola poukázaná finančná dotácia vo výške 806 870 Sk
a obecný úrad uhradil za OFK finančné prostriedky na energie vo výške 143 130 Sk, čo je
spolu 950 000 Sk. Finančná dotácia bola až na malé odchýlky, tak ako je to vo vyššie
uvedenej tabuľke vyčíslené, použitá na požadovaný účel.
4. Najviac finančných prostriedkov OFK požadoval a použil dohody o vykonaní práce vo výške
382 304 Sk, čo spolu s daňami a odvodmi je 404 832 Sk. Na energie bolo použitých spolu
180 049 Sk, ďalšou veľkou položkou boli platby rozhodcom vo výške 90 366 Sk.

Dotácie schválené starostom obce
Organizácia,
zduženie
Slov. zväz
záhradkárov
MO Slov. červ. kríža
Jednota dôchodcov

Účel použitia dotácie
Poradca záhradkára

22 000
10 000

21 718
8 307

25 000

25 000

1 100

1 072

18 000

18 000

16 100

16 094

25 000

25 000

Ekumena

Brankárska výstroj,
športové potreby
Oblečenie, topánky

15 000

15 000

Mažoretky

Šitie obuvi - čižiem

20 000

Krúžok žien - tanec
Omapo
Mater. centrum
Ostrovček
Poľovnícka spoloč.
Pridunajsko
Slov. rybársky zväz
Slov. zväz žien

Látky
Beh Terryho Foxa
Kúpa koberca, autobus zájazd detí
Ceny na strelecké preteky

15 000

5 000

Zarybnenie, reprez. kadetov
Posedenie s jubilantkami

18 000
3 000

17 962
3 000

Obč. združ. Ostrov

Obč. pri odbere krvi
Návšt. chorých členov,
konferencia, posedenie
Karneval, deň detí, letný
tábor, Mikuláš pre deti
Výr. schôdza

Schválená Čerpaná Poznámka o
Dotácia
dotácia
vyúčtovaní
5 000
3 550

Karpatonemecký
spolok
Kongreg. sestier
Letný tábor detí
dominikánok
MO Matica slovenská Stolnoten. turnaje, autobus
pre zájazdy žiakov
Hokejbal

5 000
1 000
5 000

Príspevok
4600 Sk bol
zúčtovaný až
po 31.12.2006

Zúčtované po
31.12.2006
20 000 Bolo doložené
prehlásenie o
objednávke
obuvi
484
1 000
5 000
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Organizácia,
zduženie
Tanečný krúžok žiaci
Veterán Car club

Účel použitia dotácie
Materiál, látky, krajky,
stuhy
Relly - občerstvenie

Schválená Čerpaná Poznámka o
Dotácia
dotácia
vyúčtovaní
5 000
2 000
3 000

3 000

Zbor Domengo
ZO chov. poš.
holubov

Nahrávanie a vydanie CD
Výstavy, preteky

10 000
8 000

10 000
8 000

Oddiel cvičeniek žien
ŠK SFM Senec

Príspevok na telocvičňu
Futbal. turnaj. Senec a jeho
priatelia

5 700
3 000

5 700
3 000

Školská zubná lekárka Príspevok na stabilizátor

2 000

2 000

Spolok rodákov
Štefánika
Silvergym
Červené jabĺčko

5546

5546

6 000
5 000

6 000
5 000

Občerstvenie na Túlačky
po stopách Štefánika
Nákup stroja do posilňovne
Doplnenie kroj. vybavenia

Nebolo
zúčtované
Bolo
zúčtované po
31.12
Nebolo
zúčtované
Nebolo
zúčtované

Bolo
zúčtované až
16.1.2007

Kontrolné zistenia:
1. Organizácie, združenia a zoskupenia vo vyššie uvedenej v tabuľke, pri ktorých nie je žiadna
poznámka, použili pridelenú dotáciu v súlade s požiadaným účelom a zúčtovali v zmysle
podpísanej dohody.
2. Krúžok mažoretiek zatiaľ doložil k dohode o dotácii prehlásenie o šití obuvi ako dočasného
dokladu.
3. Organizácie, združenia a jednotlivci: Veteran Car club, ŠK SFM Senec a školská zubná
lekárka do 16. 1. 2006 nedoložili účtovné doklady na použité finančné prostriedky a ani
príspevok nevrátili obci.
4. Červené jabĺčko, Ekumena a ZO chov. poštových holubov zúčtovali príspevok po
31.12.2006. Pán Mertuš a MO Matica slovenská časť príspevku zúčtovali po 31.12.2006.
5. Štatutári organizácie alebo vedúci krúžkov a združení podpisovali dohodu so starostom obce,
kde bol jasne určený účel dotácie a termín zúčtovania dotácie, napriek tomu sa stalo, že
vyššie uvedené organizácie termín nedodržali alebo vôbec nezúčtovali.
ZÁVER
1. Pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce organizáciám, združeniam, zoskupeniam
a jednotlivcom bolo dodržané ustanovenie VZN č. 3/2005 čl. 2 bod 2 o schvaľovaní výšky
dotácie: starosta obce do 25 000 Sk, obecné zastupiteľstvo nad 25 000 Sk.
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2. Žiadosti o dotáciu mali podať subjekty do 31. 12. 2005. Avšak počas roka 2006 podali
žiadosť o dotáciu tieto subjekty: Spolok rodákov Štefánika, Silvergum, Červené jabĺčko,
krúžok cvičeniek žien, ŠK SFM Senec a školská zubná lekárka. V prípade, že žiadosť o
dotáciu bola podaná počas roka v zmysle VZN č. 3/2005 čl. 2 bod 3 dotáciu schvaľuje:
starosta obce do výšky 10 000 Sk, obecné zastupiteľstvo nad 10 000 Sk. Toto ustanovenie
VZN bolo dodržané.
3. Viesť evidenciu o poskytovaní, využívaní a zúčtovaní dotácií jednotlivým subjektom je
poverená referentka pre školstvo, kultúru a informovanie verejnosti. S jednotlivými
subjektmi zabezpečovala vyhotovenie dohôd o poskytnutí dotácie a v zmysle ustanovenia
VZN č. 3/2005 čl. 3 bod 5 v jednom exemplári ich založila k účtovným dokladom. Všetky
subjekty upozornila na povinnosť zúčtovať dotáciu podľa dohody. Aj po termíne zúčtovania,
telefonicky upozorňovala na nutnosť doložiť potrebné účtovné doklady.
4. Ustanovenia VZN č. 3/2005 a ustanovenia dohody nedodržali organizácie, ktoré nezúčtovali
alebo nedodržali určený termín zúčtovania. Povinnosťou obecného úradu bude zabezpečiť
od všetkých subjektov zúčtovanie dotácie do termínu účtovnej závierky hospodárenia obce.
5. Nie je v mojej kompetencii posúdiť druhú časť uznesenia OZ B/9 zo dňa 28.3.2006 o podiele
organizácií a združení, ktorým bola pridelená dotácia, na podujatiach obce. Táto časť
uznesenia bude určite posudzovaná komisiami pri navrhovaní dotácií pre rok 2007.
V Dunajskej Lužnej 17.1.2007.

Dr. Mária Ducková - Adamcová
hlavná kontrolórka obce

Príloha:
VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
Dohoda o poskytnutí dotácie - príspevku

