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Názov materiálu: 

Správa z výsledku finančnej kontroly číslo 01/2020 – kontrola 

vyúčtovania poskytnutých dotácií obcou Hamuliakovo za rok 2019, 

súlad s VZN č. 4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým 

osobám na území obce Hamuliakovo  z rozpočtu obce. 

 

 

 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove berie na vedomie Správu 

z výsledku finančnej kontroly číslo 01/2020. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Predkladá:   Ing. Ľubica Jančoková 

                      Hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

V Hamuliakove, 15.6.2020 

 

        Podpis predkladateľa 

                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPRÁVA  Z VYKONANEJ KONTROLY  

         HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HAMULIAKOVO č. 1/2020   

- kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií obcou Hamuliakovo za 

rok 2019, súlad s VZN č. 4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a 

fyzickým osobám na území obce Hamuliakovo  z rozpočtu obce.  

 
(v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite)   

 

 
 Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. 

polrok 2020 schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva  bola vykonaná 

finančná kontrola. 

 

Cieľ kontroly:  preverenie dodržiavania podmienok VZN č. 4/2015  o poskytnutí dotácie 

právnickým a fyzickým osobám na území obce Hamuliakovo. 

 

Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Miesto konania kontroly: Obecný úrad v Hamuliakove, kancelária hlavnej kontrolórky 

 

Termín konania kontroly:  február - máj 2020 

 

Kontrolný orgán: Ing. Ľubica Jančoková, hlavná kontrolórka obce  

 

Platná legislatíva: zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej       

                               samosprávy v z.n.p., VZN o podmienkach poskytovania dotácií  

 

Obec Hamuliakovo vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných 

prostriedkov z rozpočtu obce schváleného Obecným  zastupiteľstvom  na 

rozpočtové  obdobie. Poskytnutie finančnej dotácie nesmie zvýšiť dlh obce na konci 

rozpočtového roka. 

V roku 2019 obec Hamuliakovo poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na podporu 

všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov  v celkovej výške  

6.900 €.  Žiadatelia o dotáciu v zmysle platného VZN si môžu  podať písomnú  

žiadosť  do  15.  3.  bežného  roka.  Poskytnutie  dotácie  podlieha  ročnému  

zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je 

povinný ju vyúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 30. 11. príslušného 

rozpočtového roka. 

Ku kontrole boli predložené dokumenty : žiadosti o poskytnutie dotácie, zmluvy o 

poskytnutí dotácie, doklady o vyúčtovaní poskytnutej dotácie. 

 

 

 

 



V roku 2019 boli dotácie poskytnuté nasledujúcim subjektom: 
1. Miestna organizácia Csemadok 

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v lehote – 28.1.2019 pod značkou 

92/2019, schválená uznesením OU č. 76-OZ/2019 zo dňa 11.4.2019. Výška 

požadovanej dotácie bola 500 €, dotácia bola poskytnutá vo výške 500 €. 

Dotácia bola použitá v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 

1/2019, zverejnenej pod č. EXT_025/2019 dňa 14.05.2019, nadobudnutie 

účinnosti dňa 25.04.2019 (kultúrne podujatia, stretnutia), vyúčtovanie bolo 

predložené v lehote. 

2. Miestna organizácia jednoty dôchodcov  

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v lehote 28.1.2019 pod značkou  

93/2019, schválená uznesením OU č. 75-OZ/2019 zo dňa 11.4.2019. Výška 

požadovanej dotácie bola 1500 €, dotácia bola poskytnutá čiastočne vo 

výške 1000 €. Dotácia bola použitá v zmysle uzatvorenej dohody – Zmluva o 

poskytnutí dotácie č. 4/2019,  zverejnenej pod č. EXT_028/2019 dňa 15.05.2019, 

nadobudnutie účinnosti dňa 25.04.2019 (rekondičné pobyty a stretnutia), 

vyúčtovanie bolo predložené v lehote. 

 

3. Občianske združenie Hamuliakovské deti/ Tanečná skupina 

Hamuliakovské mažoretky SUNNY 

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v lehote – 6.3.2019, pod značkou 

258/2019, schválená uznesením OU č. 74-OZ/2019 zo dňa 11.4.2019. Výška 

požadovanej dotácie bola 330 €, dotácia bola schválená vo výške 330 €. 

Uzatvorená bola Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2019, ,  zverejnenej pod č. 

EXT_026/2019 dňa 14.05.2019, nadobudnutie účinnosti dňa 25.04.2019    

(podpora činnosti tanečnej skupiny). Nakoľko táto schválená dotácia nebola 

čerpaná,  vyúčtovanie nebolo predložené. 

 

4. Športový klub Hamuliakovo 

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v lehote – 18.2.2019, pod značkou 

185/2019, schválená uznesením OU č. 73-OZ/2019 zo dňa 11.4.2019. Výška 

požadovanej dotácie bola 4.500€,  dotácia  bola  poskytnutá  vo  výške 

4.500€.  Dotácia bola použitá v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí 

dotácie č. 6/2019, zverejnenej pod č. EXT_027/2019 dňa 14.05.2019, 

nadobudnutie účinnosti dňa 25.04.2019   (podpora miestneho klubu, poplatky 

a režijné náklady súvisiace s ligovými súťažami klubu futbal - muži + volejbal – 

ženy + mládež), vyúčtovanie bolo predložené v lehote. 
 

5. OLD BOYS HAMULIAKOVO 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku bola podaná v lehote – 

23.1.2019, pod značkou 78/2019, schválená uznesením OU č. 79-OZ/2019 zo 

dňa 11.4.2019. Výška požadovaného príspevku bola 500 €, príspevok bol 

poskytnutý vo výške 500€. Bola použitý v zmysle uzatvorenej Zmluvy o 

poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Obce Hamuliakovo v r. 2019 č. 

5/2019, zverejnenej pod č. EXT_029/2019 dňa 15.05.2019, nadobudnutie 

účinnosti dňa 25.04.2019    (podpora klubu, organizácia turnaja o pohár 

starostu obce, materiálne  vybavenie, prenájom haly v zimnom období), 

vyúčtovanie bolo predložené v lehote. 

 

Old BOYS Hamuliakovo požiadali aj o mimoriadny jednorázový príspevok , 

žiadosť bola podaná v lehote – 1.2.2019, pod značkou 125/2019, schválená 

uznesením OU č. 80-OZ/2019 zo dňa 11.4.2019. Výška požadovaného príspevku 

bola 400 €, príspevok bol poskytnutý vo výške 400€. Bol použitý v zmysle 



uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce č. 

7/2019, zverejnenej pod č. EXT_030/2019 dňa 15.05.2019, nadobudnutie 

účinnosti dňa 25.04.2019    (reprezentácia obce na medzinárodnom turnaji 

v Bruseli 5.-7.4.2019), vyúčtovanie bolo predložené v lehote. 

 
6. Občianske združenie GútorFUN 

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v lehote – 15.3.2019 pod značkou 

289/2019, schválená uznesením OU č. 77-OZ/2019 zo dňa 11.4.2019. Výška 

požadovanej dotácie bola 500 €, dotácia bola schválená vo výške 500 €. 

Dotácia mala byť použitá na výdavky spojené s organizovaním behu GÚTOR 

RUN, ktorý sa však v roku 2019 neuskutočnil, preto táto dotácia nebola 

čerpaná. 

 

 

Záver:  
 Dotácie a finančné príspevky z rozpočtu obce Hamuliakovo boli poskytnuté a 

zúčtované v súlade s §7 ods. 2,4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a VZN obce č. 4/2015. Rozpočtované prostriedky boli použité v presne 

určenej štruktúre v súlade s ekonomickou a funkčnou klasifikáciou a na konkrétnu 

akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Uzatvorené zmluvy boli zverejnené 

zákonným spôsobom na webovom sídle obce. Zo strany obce bola riadne vykonaná 

administratívna finančná kontrola pri poskytnutí dotácie. Nedostatky neboli zistené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So správou bol oboznámený a správu prevzal: 

 

 

  

Dátum prevzatia: .........................................                    ..................................................... 

        Ing. Ludmila Goldbergerová, 

         starostka obce                            



 

 

 

 


