Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania vybraných dotácií
poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov v roku 2020.
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola
vykonaná kontrola použitia a vyúčtovania vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta
Trebišov v roku 2020.

Začiatok kontroly:
19.11.2021

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Overenie správnosti použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta Trebišov.

Cieľ kontroly:
Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta
Trebišov.

Kontrolované obdobie:
Rok 2020

Vyžiadané doklady




Dokumentácia došlých žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Trebišov pre
podporu športových klubov a športových aktivít za rok 2020, vrátane požadovaných
príloh.
Dokumentácia o vyúčtovaní poskytnutých dotácií z rozpočtu Mesta Trebišov pre
podporu športových klubov a športových aktivít za rok 2020 pre tieto vybrané subjekty:
o
o
o
o
o
o

Hokejbalový klub ADLER Trebišov
Hokejový klub 2016 Trebišov
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov
OZ TJ Milhostov – futbal
Hádzanársky klub ŠTART Trebišov
Športový klub Zemplín

Zákonné ustanovenia







Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií
(účinné od 1.6.2018 a od 10.6.2020 v znení dodatku č. 1)

Účely použitia dotácií (VZN č. 156/2018, čl. 2.2)
Dotácia sa poskytuje len z vlastných príjmov a len na podporu všeobecne prospešných služieb
a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, predovšetkým na:
a) ochranu zdravia obyvateľstva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť,
c) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) realizáciu a ochranu ľudských práv a základných slobôd vrátane práv detí a mládeže,
e) vzdelávanie a výchovu,
f) rozvoj športu a telesnej kultúry,
g) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
h) tvorbu a ochranu životného prostredia,
i) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
j) zabezpečovanie bývania a správa, údržba a obnova bytového fondu.
Povinnosti príjemcu dotácie (VZN č. 156/2018, čl. 7)
7.1. Príjemca dotácie je povinný najmä
a) použiť dotáciu výlučne na dohodnutý účel,
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b) postupovať pri realizácii projektu hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) umožniť mestu alebo inému príslušnému orgánu výkon kontroly použitia dotácie,
d) informovať verejnosť o svojich aktivitách a o získaní podpory pre ich vykonávanie od
mesta, všetkými jemu dostupnými spôsobmi,
e) zabezpečiť, aby na všetkých informačných materiáloch o príprave podporovaného účelu
bolo umiestnené označenie obsahujúce erb mesta a text „S PODPOROU MESTA
TREBIŠOV“,
f) zabezpečiť, aby pri realizácii podporovaného účelu bol na dobre viditeľnom mieste
umiestnený informačný panel (tento zapožičia prijímateľovi mesto) s vyššie uvedeným
označením, pričom plocha panelu bude najmenej 1 m2 a zabezpečiť, aby informáciu o
podpore účelu mestom obsahoval každý informačný výstup (tlačený, obrazový,
zvukový, elektronický, a pod.),
g) ak sa s mestom nedohodne inak, neodkladne doručiť mestu v elektronickej podobe
fotodokumentáciu z priebehu podporeného účelu; v prípade účelu (projektu)
prebiehajúceho vo viacerých etapách, neodkladne po ukončení každej etapy.
7.2. Prijímateľ nesmie použiť dotáciu na financovanie neoprávnených výdavkov, ktorými sú
najmä:
a) výdavky na splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
b) výdavky na úhradu úrokov z omeškania, zmluvných pokút a iných obdobných sankcií,
c) výdavky na úhradu DPH, ak je žiadateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d) úhrada nákladov z predchádzajúcich rokov, alebo ich refundácia,
e) investičné výdavky,
f) ďalšie výdavky určené mestom v zmluve.
Kontrolou boli preverené najmä:
- žiadosti o poskytnutie dotácie - podávanie, prijímanie a ich posudzovanie,
- povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle príslušných ustanovení VZN
č. 156/2018,
- zmluvy a dodatky k zmluvám o poskytnutí dotácií,
- dokumentácia o zúčtovaní dotácií so zreteľom na vecné a časové hľadisko,
- výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.

Zistený stav:
Poskytovanie dotácií sa v roku 2020 riadilo Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trebišov
č. 156/2018 (ďalej VZN) o poskytovaní dotácii, účinným od 1.6.2018 a s platnosťou od
10.6.2020 bolo VZN doplnené Dodatkom č. 1 schváleným Mestským zastupiteľstvom
v Trebišove dňa 25.5.2020 uznesením č. 214/2020.

o Hokejbalový klub ADLER Trebišov
Adresa: Berehovská 2172/9, 075 01 Trebišov
IČO: 42 324 491
Údaje o registrácii žiadateľa: Občianske združenie, MV SR – VVS/1-900/90-40406 zo dňa
15.11.2012
Doručenie žiadosti: 31.10.2019
Žiadaná výška dotácie:
10 000,00 €
Schválená výška dotácie:
5 492,00 €
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Výška čerpanej dotácie:
5 492,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Prepravné, cestovné, účastnícky poplatok,
nájomné, stravné, ubytovanie, športové potreby, správa a údržba ihriska, administratívne
náklady, diplomy, ceny, pitný režim, odmeny, zmluvné vzťahy.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií.
Schválenie dotácie Mestským zastupiteľstvom v Trebišove: 9.12.2019, uznesenie č.
147/2019 (5 492,00 €)
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 10.2.2020; uzatvorená –
13.2.2020; zverejnená – 13.2.2020 (5 492,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 31.12.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Spolufinancovanie činnosti hokejbalového klubu ADLER
Trebišov, najmä úhrada nákladov na prepravu osôb, ubytovanie, športová výstroj, športové
potreby, reklamné predmety a pod.
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
Faktúry, PPD od 24.6. do 24.7. 2020 – 1 596,00 € – doprava na zápasy a ubytovanie
Faktúry, PPD a výpisy z účtu o úhrade faktúr – od 17.2.2020 – 29.12.2020 – 4 581,97 € - nákup
športového oblečenia, športovej výstroje a materiálu, kancelárskych potrieb.
SPOLU: 6 177,97 €
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: Bez nedostatkov

o Hokejový klub 2016 Trebišov
Adresa: Varichovská 2424, 075 01 Trebišov
IČO: 50 251 953
Údaje o registrácii žiadateľa: Občianske združenie, MV SR – VVS/1-900/90-48441 zo dňa
1.4.2016
Doručenie žiadosti: 30.10.2019
Žiadaná výška dotácie:
19 500,00 €
Schválená výška dotácie: 11 063,00 €
Výška čerpanej dotácie:
11 063,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Činnosť hokejového klubu 2016 Trebišov
- prepravné náklady na zápasy u súperov, cestovné náklady, stravné, občerstvenie hráčov
a realizačného tímu, náklady na realizačný tím, trénerov a fyzioterapeuta.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií.
Schválenie dotácie Mestským zastupiteľstvom v Trebišove: 9.12.2019, uznesenie č.
147/2019 (11 063,00 €)
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 14.9.2020; zmluva uzatvorená –
16.9.2020; zverejnená – 17.9.2020 (11 063,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 16.12.2020
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Účel použitia čerpanej dotácie: Nákup športových potrieb pre činnosť hokejového klubu –
hokejová výstroj, dresy, hokejky, korčule, reklamné predmety; preprava hráčov na zápasy,
stravné počas výjazdov na zápasy, všeobecné služby – maľovanie reklám na ľadovú plochu.
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
Faktúry + výpisy z účtu o úhrade faktúr – od 6.1.2020 do 15.10.2020 – 1 402,10 € – doprava
na stretnutia, stravné
Faktúry + výpisy z účtu o úhrade faktúr – od 13.2.2020 do 15.10.2020 – 9 968,50 € – športové
oblečenie, športová výstroj, športový materiál, reklamné predmety, maľovanie reklám na
ľadovú plochu
SPOLU: 11 370,60 €
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: Bez nedostatkov

o Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov
Adresa: Rastislavova 210/38, 075 01 Trebišov
IČO: 30 305 683
Údaje o registrácii žiadateľa: Občianske združenie, MV SR – VVS/1-900/90-12457 zo dňa
7.3.1997
DOTÁCIA č. 1
Doručenie žiadosti: 15.10.2019
Žiadaná výška dotácie:
43 000,00 €
Schválená výška dotácie: 24 420,00 €
Poskytnutá výška dotácie: 20 140,00 €
Výška čerpanej dotácie:
20 140,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Činnosť hádzanárskeho klubu. Výchova
mladých hádzanárov, reprezentácia klubu, mesta, uspokojovanie mnohostranných záujmov
a záľub detí, mládeže v oblasti telesnej kultúry. Vytváranie podmienok na upevňovanie zdravia
občanov, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií.
Schválenie dotácie Mestským zastupiteľstvom v Trebišove: 9.12.2019, uznesenie č.
147/2019 (24 420,00 €)
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 21.1.2020; uzatvorená –
23.1.2020; zverejnená – 23.1.2020 (24 420,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 30.12.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Náklady na prepravu; stravné, pitný režim; náklady na
rozhodcov, usporiadateľskú činnosť, trénerov; zdravotné pomôcky, dezinfekcia, rúška;
poplatky SZH, poštovné; poplatky za turnaje a sústredenia; nákup športových odevov,
športového náradia, pomôcok
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
Prepravné náklady:
Faktúry od 22.1.2020 do 9.10.2020 v celkovej hodnote 1 327,67 – výpisy z účtu o zaplatení
faktúr
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Náklady na stravovanie a pitný režim – zápasy:
PPD a Faktúry od 8.1.2020 do 17.12.2020 v celkovej hodnote 289,24 € – výpisy z účtu a VPD
o zaplatení faktúr a PPD
Náhrady trénerom, rozhodcom, usporiadateľom:
Vyúčtovania vyplatených náhrad, VPD, výpisy z účtu od 5.2.2020 do 22.12.2020 v celkovej
uznanej výške 12 521,50 €
Zdravotnícke potreby, dezinfekcie, ochranné prostriedky:
PPD, faktúry od 2.1.2020 do 11.12.2020 v celkovej sume 401,92 €
Poplatky SZH, poštovné poplatky, poplatky CVČ, iné poplatky:
Faktúry, PPD, VPD a výpisy z účtu od 20.1.2020 do 11.12.2020 v celkovej uznanej výške
1 296,41 €.
Poplatky za turnaje a sústredenia:
PPD, VPD od 5.2.2020 do 28.8.2020 v celkovej sume 2 745,65 €
Nákup športových odevov, športového náradia, pomôcok a pod.:
PPD, VPD, faktúry a výpisy z účtu od 30.1.2020 do 6.12.2020 v celkovej sume 1 926,98 €
SPOLU: 20 509,37 €
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: bez nedostatkov
DOTÁCIA č. 2 – športová aktivita
Doručenie žiadosti: 23.1.2020
Žiadaná výška dotácie:
1 400,00 €
Schválená výška dotácie: 1 100,00 €
Výška čerpanej dotácie:
1 100,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Medzinárodný hádzanársky turnaj
mladších a starších dorastencov 7.2. - 9.2.2020.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií.
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 3.2.2020; uzatvorená – 4.2.2020;
zverejnená – 5.2.2020 (1 100,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 21.8.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Výdavky spojené s usporiadaním turnaja dorastencov
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
Faktúra – 10.2.2020 – 2 891,00 € – Ubytovanie 134 osôb, strava 141 ks – Výpis z účtu o úhrade
faktúry
SPOLU: 2891,00 €
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: bez nedostatkov
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o Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov
Adresa: Milhostov 19, 075 01 Trebišov
IČO: 50 825 976
Údaje o registrácii žiadateľa: občianske združenie, MV SR – VVS/1-900/90-51025 zo dňa
31.3.2017
Doručenie žiadosti: 31.10.2019
Žiadaná výška dotácie:
4 200,00 €
Schválená výška dotácie: 4 200,00 €
Výška čerpanej dotácie:
4 200,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Činnosť, materiálne zabezpečenie,
revitalizácia ihriska a šatní futbalového klubu OZ TJ Milhostov a s tým spojené aktivity.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií
Schválenie dotácie Mestským zastupiteľstvom v Trebišove: 9.12.2019, uznesenie č.
147/2019 (4 200,00 €)
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 27.1.2020; zmluva uzatvorená –
7.2.2020; zverejnená – 7.2.2020 (4 200,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 28.12.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Spolufinancovanie nákladov na činnosť a prevádzku OZ TJ
Milhostov – poplatky pre SFZ, materiálne zabezpečenie kúpa dresov, kopačky, rukavice
brankárske, lopty, úprava ihriska, doprava na stretnutia, nákup materiálu, občerstvenia,
dezinfekčné prostriedky, poplatky notár a pod.
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
Faktúry od 1.7. do 1.12.2020 – 509,63 € – uznané poplatky SFZ – výpis z účtu - doklad
o zaplatení faktúr
Faktúry a výpisy z účtu od 18.3. do 11.11.2020 – 2 464,61 € - dresy, športová výstroj, potlač
dresov, lopty, tréningové kužele a pod.
PPD od 14.2. do 4.10.2020 – 262,00 € – nákup PHM + rozpis jednotlivých ciest – doprava na
zápasy
PPD od 19.5. do 2.12.2020 – 225,00 € – nákup PHM do kosačky, minerálky – pitný režim,
poplatky za osvedčenia a výpisy z RT, drobný materiál.
Faktúra a PPD – 11.11.2020 – stroje na údržbu ihriska – prevzdušňovač trávnika, hrabacie
zariadenie, zdvihák traktorovej kosačky, prívesné rozmetadlo, úžitkový vozík – 878,60 €
SPOLU: 4 339,84 €.
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: bez nedostatkov

o Štart Trebišov
Adresa: Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov
IČO: 51 566 451
Údaje o registrácii žiadateľa: občianske združenie, MV SR – VVS/1-900/90-53430 zo dňa
22.3.2018
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Doručenie žiadosti: 31.10.2019
Žiadaná výška dotácie:
7 000,00 €
Schválená výška dotácie: 6 700,00 €
Výška čerpanej dotácie:
6 700,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Nákup športových pomôcok, cestovné
náklady, registračné a ostatné prevádzkové náklady.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií
Schválenie dotácie Mestským zastupiteľstvom v Trebišove: 9.12.2019, uznesenie č.
147/2019 (6 700,00 €)
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 28.1.2020; uzatvorená –
30.1.2020; zverejnená – 30.1.2020 (6 700,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 29.12.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Nákup športových pomôcok, športového oblečenia, potlač
dresov, cestovné náklady, prenájom telocvične, poplatky SZH, zdravotnícky materiál a pod..
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
Faktúry, potvrdenia o úhrade faktúr - výpisy z účtu a PPD od 5.2. do 22.12.2020 – 4 850,00 €
– nákup športového výstroja a športových potrieb
Faktúry a výpisy z účtu o úhrade faktúr od 27.1. do 3.9.2020 – 773,00 € - dopravné náklady
Faktúra a výpis z účtu o zaplatení faktúry od 21.8.2020 do – 147,00 € členský poplatok SZH
Faktúra a výpis z účtu o zaplatení faktúry – 30.10.2020 – 930,00 – prenájom telocvične
SPOLU: 6 700,00 €
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2019.
Nedostatky: bez nedostatkov

o Športový klub Zemplín Trebišov
Adresa: Tabaková 2074/1, 075 01 Trebišov
IČO: 45 005 656
Údaje o registrácii žiadateľa: občianske združenie, MV SR – VVS/1-900/90-28584-1 zo dňa
3.8.2006
DOTÁCIA č. 1
Doručenie žiadosti: 29.10.2019
Žiadaná výška dotácie:
15 000,00 €
Schválená výška dotácie:
4 257,00 €
Výška čerpanej dotácie:
4 257,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť:
- Reprezentácia klubu, mesta – náklady na súťažných podujatiach, účastnícke poplatky,
poplatky rozhodcom, usporiadateľom, zapisovateľom, časomeračom, zdravotníckej
službe, nákup zdravotníckych potrieb, cestovné (doprava, strava, ubytovanie, pitný
režim.
- Účasť detí a mládeže na domácich a medzinárodných turnajoch – štartovné, doprava,
strava, ubytovanie, poistenie a iné s tým súvisiace poplatky.
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Organizovanie domáceho a medzinárodného turnaja, nákup diplomov, ceny, prezenty,
propagácia, strava a pitný režim.
- Regenerácia členov klubu.
- Nájom telocvične, priestorov na trénovanie, priestorov na organizáciu turnajov.
- Nákup dresov, výstroja hráčov, tréningových súprav, športových potrieb.
- Ostatné prevádzkové náklady.
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií.
Schválenie dotácie Mestským zastupiteľstvom v Trebišove: 9.12.2019, uznesenie č.
147/2019 (4 257,00 €)
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 27.1.2020; uzatvorená – 3.2.2020;
zverejnená – 3.2.2020 (4 257,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 21.12.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Spolufinancovanie nákladov na činnosť klubu – prenájom
telocvične, dopravné náklady, poplatky SZH a KZH, letné sústredenie, nákup športovej
výstroje, športových potrieb a zariadení.
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
- Faktúry a výpisy z účtu o úhrade faktúr od 8.1. do 2.7.2020 – 775,00 € – krátkodobé
prenájmy telocvične;
- Faktúry a výpisy z účtu o úhrade faktúr od 4.2. do 13.10.2020 – 560,78 € – dopravné
náklady;
- VPD od 7.3. do 10.10.2020 – 98,40 € - výdavky spojené so zápasmi – rozhodcovia,
časomerači, zapisovatelia, zdravotníci;
- Prihláška družstiev mladších žiakov a starších žiakov do majstrovstiev KE a PO kraja
+ výpisy z účtu o úhrade poplatkov – 17.6.2020 – 40,00 €
- Faktúra SZH – členský poplatok + výpis z účtu o úhrade poplatku – 21.8.2020 – 123,00
€
- Faktúry a výpisy z účtu o úhrade faktúr, PPD a VPD od 18.8. do 4.12.2020 – 2 382,27
€ - materiálne a technické zabezpečenie klubu (nákup výstroja, športových potrieb
a oblečenia a pod.)
- Faktúra + PPD + VPD – 2.8.2020 – 300,00 € ubytovanie počas letného sústredenia
(kempu) 2.8. – 8.8.2020 – Mária Veľaty.
SPOLU: 4 279,88 €
Priložená fotodokumentácia z podporených projektov vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“.
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: bez nedostatkov
DOTÁCIA č. 2 – športová aktivita
Doručenie žiadosti: 10.1.2020
Žiadaná výška dotácie:
750,00 €
Schválená výška dotácie:
550,00 €
Výška čerpanej dotácie:
550,00 €
Špecifikácia účelu, na ktorý sa má dotácia použiť: Medzinárodný hádzanársky turnaj –
ZEMPLÍN CUP
Požadovaný čas poskytnutia dotácie: rok 2020
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Povinné prílohy žiadosti: K žiadosti sú priložené všetky povinné prílohy v súlade s čl. 4.3.
a 4.4. VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií.
Zmluva o poskytnutí dotácie: základná finančná kontrola – 15.1.2020; uzatvorená –
16.1.2020; zverejnená – 16.1.2020 (550,00 €)
Správa o vyúčtovaní dotácie:
Doručenie: 29.1.2020
Účel použitia čerpanej dotácie: Úhrada časti nákladov na organizáciu trojdňového
Medzinárodného hádzanárskeho turnaja – ZEMPLÍN CUP v dňoch 17.1. – 19.1.2020 s účasťou
7 súťažných tímov.
Predložené doklady k vyúčtovaniu:
- Faktúra a výpis z účtu o úhrade faktúry – 16.1.2020 – 139,30 € – nákup medailí,
pohárov, emblémov, stúh a pod.
- VPD – 17.1. – 19.1.2020 – 386,20 € – výdavky spojené so zápasmi – rozhodcovia,
časomerači, zapisovatelia, zdravotníci;
- PPD + VPD od 10.1. do 14.1.2020 – 46,50 € - kopírovanie, tlač plagátov, potlač
medailí
SPOLU: 572,00 €
Priložená fotodokumentácia z podporeného projektu vrátane zdokumentovania použitia
informačného panelu „ S PODPOROU MESTA TREBIŠOV“.
Administratívna finančná kontrola vyúčtovania dotácie bola vykonaná oddelením finančným
dňa 31.12.2020.
Nedostatky: bez nedostatkov

Ostatné zistenia
Sumy poskytnutých a skutočne použitých finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trebišov
sú uvedené v Záverečnom účte Mesta Trebišov za rok 2020 v časti 9 – Prehľad o poskytnutých
dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z. z.
Prehľad o poskytnutých dotáciách za jednotlivé roky je uvedený aj na internetovej stránke
mesta Trebišov v časti Dotácie.

Závery – zistené nedostatky:
Kontrolou poskytovania, použitia a vyúčtovania vybraných dotácií v roku 2020 neboli zistené
žiadne závažné nedostatky.
V Trebišove, dňa 20.12.2021

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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