Mesto Kolárovo

Na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 28.9.2015
K bodu rokovaniu číslo: 12.

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 01/2015 – následná finančná kontrola hospodárenia Základnej umeleckej školy,
č. 02/2015 – následná finančná kontrola vyúčtovania účelových finančných prostriedkov
poskytnutých formou dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo v roku 2014,
č. 03/2015 – následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou,
04/2015 – následná finančná kontrola zmlúv týkajúcich sa nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta
Kolárovo

Predkladá:

Ing. Éva Tóth, hlavná kontrolórka mesta

Prerokované: v mestskej rade

1) Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie :
-

Správu HKM o výsledku NFK č. 01/2015 – následná finančná kontrola hospodárenia Základnej
umeleckej školy
Správu HKM o výsledku NFK č. 02/2015 - následná finančná kontrola vyúčtovania účelových
finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo v roku 2014
Správu HKM o výsledku NFK č. 03/2015 - následná finančná kontrola vedenia a nakladania
s pokladničnou hotovosťou v príspevkovej organizácii Gúta Service,
Správu HKM o výsledku NFK č. 04/2015 - následná finančná kontrola zmlúv týkajúcich sa nájmu
pozemkov vo vlastníctve mesta Kolárovo

Határozati javaslat:
Képviselőtestület tudomásul veszi:
-

Főellenőr jelentését a 01/2015ös számú ellenőrzésről
Főellenőr jelentését a 02/2015ös számú ellenőrzésről
Főellenőr jelentését a 03/2015ös számú ellenőrzésről
Főellenőr jelentését a 04/2015ös számú ellenőrzésről

2) Tematický materiál:

v prílohe

3) Dôvodová správa:
Podľa §18f ods.1 písm. d. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení HKM predkladá správu o výsledkoch
kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

4) Súvisiace právne normy:
-

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č.502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

5) Skratky:
NFK – následná finančná kontrola
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
PO – príspevková organizácia
RO – rozpočtová organizácia
HKM – hlavný kontrolór mesta
ŠJ – školská jedáleň

V zmysle zákona č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa §18f ods.1, písm. d) predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Kolárove správu o výsledkoch kontroly
01/2015, 02/2015, 03/2015,04/2015. Kontroly boli vykonané v súlade s § 11 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v z. n. p. a v súlade s plánom kontrolnej činnosti HKM Kolárovo na I. polrok 2015
schváleného uznesením MsZ č. 24/2015 dňa 26.01.2015.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 01/2015
Následná finančná kontrola hospodárenia Základnej umeleckej školy za IV. štvrťrok 2014

Kontrolovaný subjekt:

Základná umelecká škola Kolárovo

Kontrolované obdobie:

IV. štvrťrok 2014

Miesto a čas vykonania kontroly:

Základná umelecká škola Kolárovo, Kostolné námestie 10,
946 03 Kolárovo, v dňoch od 09. februára 2015 do 12.
februára 2015

Základná umelecká škola (ZUŠ) je samostatnou rozpočtovou organizáciou financovanou z rozpočtu
zriaďovateľa a má právnu subjektivitu. Počas kontroly boli prekontrolované pokladničné doklady, odberateľské
a dodávateľské faktúry, nájomné zmluvy nebytových priestorov, bankové výpisy, čerpanie rozpočtu
a dodržiavanie povinností vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám za kontrolované obdobie.
Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že pokladničné doklady boli číslované chronologicky za
sebou podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe narastajúcim spôsobom a obsahovali všetky náležitosti
stanovené zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Denný limit pokladničnej
hotovosti bol stanovený vo výške 800€ a za kontrolované obdobie nebol prekročený. K príjmovým
pokladničným dokladom predbežná finančná kontrola nebola vykonaná, čo je v rozpore s § 6 zákona č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
ZUŠ odberateľské faktúry nevystavuje.
Počas kontroly boli prekontrolované dodávateľské faktúry č. 70-116. K faktúram bol vytlačený krycí list, na
ktorom bola faktúra preskúmaná po formálnej a vecnej stránke, vykonaná predbežná finančná kontrola,
predkontácia a rozpočtová klasifikácia. Kontrolou bolo zistené, že zálohové faktúry neboli účtované na účet 314,
ale boli účtované ihneď do nákladov, čo je porušením Opatrenia MF č. 16786/2007-31.
ZUŠ nemala za kontrolované obdobie uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu nebytových priestorov.
Kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií bolo zistené, že
objednávky kontrolovaného obdobia neboli zverejnené a pri zverejnení faktúr č. 96-116 lehota na zverejnenie
nebola dodržaná, čím ZUŠ porušila § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Nakoľko v kontrolovanej oblasti kontroly boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
bola vyhotovená Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 01/2015 dňa 18. februára 2015.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 02/2015

následná finančná kontrola vyúčtovania účelových finančných prostriedkov poskytnutých
formou dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo v roku 2014

Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad Kolárovo

Kontrolované obdobie:

rok 2014

Miesto a čas vykonania kontroly:

Mestský úrad, kancelária HKM, Kostolné námestie 1, 946 03
Kolárovo, v dňoch od 25. február - do 01. apríla 2015

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo upravuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo (ďalej len VZN) schválené MsZ
dňa 05.12.2012 uznesením číslo 479/2012, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013 a VZN č. 3/2014, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012.
V kontrolovanom období bolo Mestu Kolárovo doručených celkom 33 žiadostí o poskytnutie dotácie,
ktoré boli doručené v stanovenom termíne do 31.1.2014. Po schválení dotácie mestským zastupiteľstvom mesto
Kolárovo uzavrelo si žiadateľmi písomnú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola k týmto zmluvám nebola vykonaná v zmysle zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
V rámci oddielu 08.1.0. Rekreácia, šport - Dotácia pre športové kluby bol na transfer športovým klubom
schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 61.371 €. Schválený rozpočet sa rozpočtovými opatreniami
neupravoval. V kontrolovanom období bolo na tento účel čerpaných 61.371 €, čo predstavuje 100% z rozpočtu
určeného na transfer športovým klubom.
V rámci oddielu 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – Dotácie podľa VZN bol na transfer
neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby schválený rozpočet na rok 2014 vo
výške 10.200 €. Schválený rozpočet sa rozpočtovými opatreniami neupravoval. V kontrolovanom období bolo
na tento účel čerpaných 10.200 €, čo predstavuje 100% z rozpočtu určeného na transfer podľa VZN.
Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. V zmysle
citovaného VZN mesta boli v kontrolovanom období dotácie na šport poskytnuté 13 príjemcom – športovým
klubom na celoročnú činnosť a na konkrétny projekt v sume 61.371 €. Dotácie na kultúru boli v kontrolovanom
období poskytnuté 17 príjemcom v sume 10.200 €.
Príloha č.1 obsahuje údaje o poskytnutých dotáciach z rozpočtu mesta pre športové kluby a ich
vyúčtovanie v roku 2014.
Príloha č.2 obsahuje údaje o poskytnutých dotáciach z rozpočtu mesta pre kultúru a ich vyúčtovanie
v roku 2014.

Kontrolou bolo zistené nedodržanie čl. 7 odsek 2 a odsek 4 VZN č. 17/2012 s tým, že zúčtovanie dotácie
bolo odovzdané po lehote ( Občianske združenie Via Nova ICS) a zúčtovanie neobsahovalo čerpanie z vlastných
zdrojov (Občianske združenie Via Nova ICS).
Nakoľko v kontrolovanej oblasti kontroly bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu
bola vyhotovená Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 02/2015 dňa 01.apríla 2015.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 03/2015
kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, kontrola správnosti vedenia
pokladničných operácií, vystavovanie pokladničných dokladov, dodržiavanie stanoveného limitu
pokladničnej hotovosti
Kontrolovaný subjekt:

Gúta Service, Priemyselný areál 2970, 946 03 Kolárovo

Kontrolované obdobie:

január, február 2015

Miesto a čas vykonania kontroly:

Gúta Service, Priemyselný areál 2970, 946 03 Kolárovo,
v dňoch od 15. apríla 2015 do 16. apríla 2015

Gúta Service má vypracovanú internú smernicu – Smernica platná pre vedenie účtovníctva a obeh
účtovných dokladov, ktorá v VIII. časti obsahuje Pokladničný poriadok, na základe ktorého sa uskutočňovali
pokladničné operácie v organizácii.
V zmysle tejto smernice Gúta Service na vykonanie pokladničných operácií má zriadenú pokladňu.
Kontrolou bolo zistené, že organizácia má zriadenú aj pokladňu pre príjmy z využívania telovýchovných
zariadení ( Športová hala, Futbalové ihrisko), preto som odporúčala prepracovať a doplniť internú smernicu
a túto pokladňu a stanoviť denný limit peňažných prostriedkov tejto pokladne.
Denný limit pokladničnej hotovosti bol stanovený vo výške 1000€. Pokladničný limit za kontrolované
obdobie nebol prekročený. S osobami hmotne zodpovednými za nakladanie s peňažnými prostriedkami
v hotovosti bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 182 Zákonníka práce.
Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že pokladničné doklady boli číslované chronologicky za
sebou podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe, obsahovali všetky náležitosti stanovené zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, boli doložené dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť výdavku
a predbežná finančná kontrola k pokladničným dokladom bola vykonaná.
Príjmami pokladne boli: príspevok na prevádzkovú činnosť, príspevok na ŠH, verejné WC.
Výdavkami pokladne boli: nákup materiálu, autosúčiastok, poštovné, úhrada dodávateľských faktúr, výplata
záloh zo mzdy.
Výška príjmu za využívanie športovej haly a futbalového ihriska K. Gőgha neregistrovanými športovými
skupinami za mesiac január 2015 bola 531€ a za mesiac február 2015 730€.
Nakoľko v kontrolovanej oblasti kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov bol vyhotovený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 03/2015 dňa 23. apríla 2015.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 04/2015
následná finančná kontrola zmlúv týkajúcich sa nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta
Kolárovo evidovaných na mestskom úrade Kolárovo
Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Kontrolované obdobie:

aktuálny stav

Miesto a čas vykonania kontroly:

Mestský úrad, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo,
v dňoch od 14. júna 2015 do 15. júla 2015

Predmetom následnej finančnej kontroly boli všetky aktuálne nájomné zmluvy za pozemky a úhrady
z nich vyplývajúce v roku 2014 a 2015. K 30.06.2015 malo mesto Kolárovo uzatvorených, platných a účinných
celkom 48 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, čo je podrobnejšie uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Členenie prenájmov pozemkov v roku 2015 podľa stavu k 30.06.2015
Kategórie nájomcov podľa druhu prenájmu pozemkov
Prenájom pozemkov FO
Prenájom pozemkov PO
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov FO
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov PO
Prenájom v poľovníckom a rybárskom revíru FO
Prenájom v poľovníckom a rybárskom revíru PO
CELKOM

počet
nájomníkov
4
3
16
5
1
3
32

počet uzatvorených
zmlúv
4
3
27
8
1
5
48

Prenájom poľnohospodárskych a ostatných pozemkov sa riadi Zásadami nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo (ďalej len Zásady) schválených uznesením Mestského zastupiteľstva č. 18/2001 –
A/1 dňa 31.01.2011.
Prenájmy pozemkov
V roku 2015 k 30.06.2015 boli prenajímané pozemky vo vlastníctve mesta 7-im, nájomcom, ktorí
užívajú pozemky za účelom stanoveným v nájomnej zmluve. Nájomné zmluvy boli uzatvorené na jednu
výnimku na dobu neurčitú.
Celková výmera prenajímaných pozemkov predstavuje 2.459,64m2 a výška nájomného z prenájmu
týchto pozemkov činí 2.072,32€ ročne. Nedoplatky na nájomnom za rok 2014 k 30.06.2015 neboli.
Kontrolou bolo zistené, že v jednom prípade nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú, pričom
z uznesenia MsZ č. 62/2011 zo dňa 03.03.2011, ktorým MsZ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy nie je
jednoznačná doba prenájmu, preto odporúčam dané uznesenie spresniť.
Prenájmy poľnohospodárskych pozemkov fyzickým osobám
K 30.06.2015 boli prenajímané poľnohospodárske pozemky 16-im nájomcom (počet uzatvorených
nájomných zmlúv 27) za účelom využitia pozemkov na poľnohospodárske účely. Nájomné zmluvy boli
uzatvorené na dobu určitú – na päť rokov. Kontrolou bolo zistené, že v štyroch nájomných zmluvách nebola
uvedená splatnosť nájomného, čo je porušením čl. 18 Zásad.
Celková výmera prenajímaných pozemkov predstavuje 222,5269ha a výška nájomného za prenájom
týchto pozemkov činí 33.714,81€ ročne, ktoré je splatné koncom augusta kalendárneho roka. Nedoplatky na
nájomnom za rok 2014 k 30.06.2015 boli vo výške 7.216,58€ (Nagy Dezider - nájomné za rok 2014).
Prenájmy poľnohospodárskych pozemkov právnickým osobám
K 30.06.2015 boli prenajímané poľnohospodárske pozemky 5-im nájomcom (počet uzatvorených
nájomných zmlúv 8) na účely poľnohospodárskej výroby. Nájomné zmluvy boli uzatvorené na dobu určitú – na
päť rokov.
Celková výmera prenajímaných pozemkov predstavuje 410,5731ha a výška nájomného za prenájom
týchto pozemkov činí 56.555,29€ ročne, ktoré je splatné koncom augusta kalendárneho roka. Nedoplatky na
nájomnom za rok 2014 k 30.06.2015 neboli.

Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých prípadoch k prenajímanému poľnohospodárskemu pozemku
mesto Kolárovo nemá vlastnícke právo, nie je k prenajímanému pozemku založený list vlastníctva a vo
viacerých prípadoch prenajímaná výmera pozemku je väčšia, než je výmera podľa evidencie v katastri
nehnuteľnosti. Preto odporúčam, aby po ukončení ROEPu boli prekontrolované všetky nájomné zmluvy týkajúce
sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov.

Prenájmy v poľovnom a rybárskom revíri
K 30.06.2015 boli prenajímané pozemky na výkon práva poľovníctva trom nájomcom ( celkom 5
uzatvorených zmlúv), ktorí užívajú pozemky za účelom výkonu práva poľovníctva. Nájomné zmluvy boli
uzatvorené na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení nájomných zmlúv
Obvodným lesným úradom.
K 30.06.2015 bola uzatvorená jedna nájomná zmluva o nájme pozemku v rybárskom revíri na dobu
určitú.
Celková výmera prenajímaného pozemku predstavuje 2.219,97ha a výška nájomné z prenájmu týchto
pozemkov činí 768,10€ ročne, ktoré je splatné 15.2. kalendárneho roka. Nedoplatky na nájomnom za rok 2014 a
za rok 2015 k 30.06.2015 neboli.
Kontrolou bolo zistené, že v jednom prípade v zmluve nebol uvedený dátum uzavretia zmluvy
a k zmluve nebolo priložené právoplatné rozhodnutie o schválení nájomných zmlúv Obvodným lesným úradom,
preto nie je možné zistiť začiatok a koniec platnosti zmluvy.

Nedoplatky za prenájom poľnohospodárskej pôdy a za dočasné užívanie pozemku mesta podľa stavu
k 30.06.2015 znázorňuje nasledovná tabuľka .
Nedoplatky za prenájom poľnohospodárskej pôdy a za dočasné užívanie pozemku mesta podľa stavu
k 30.06.2015:
Rok
výška nedoplatku v €
prenajímatelia
1998
365,36
Gogh P., Nagy F.
1999
743,79
Horváth T., Nagy F., Takács L.
2001
135,92
Takács N.
2002
135,92
Takács N.
2005
215,91
Varga T.
2009
326,91
Bartanuszová R., Esek G., Tót J., ZSE
2010
5.402,85
Tóth J., Lycium n.o.
2011
3.631,44
Szabó T., Tóth J., Lycium n.o.
2012
1.443,93
Szabó T.
2014
7.216,58
Nagy D.
CELKOM
19.618,61
X

Kontrolou bolo zistené, že za oneskorenú úhradu nájomného si prenajímateľ, teda Mesto Kolárovo
neuplatnilo sankčný úrok. Takýmto postupom mesto Kolárovo nevyužilo všetky právne prostriedky na ochranu
svojho majetku a včasného uplatňovania svojich práv dojednaných v nájomnej zmluve, čím konal v rozpore s § 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kontrolou bolo zistené nedodržanie §6 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
s tým, že k nájomným zmluvám nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Nakoľko v kontrolovanej oblasti kontroly boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov bola vyhotovená Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 04/2015 dňa 16. júla 2015.

v Kolárove, 10. septembra 2015

Ing. Éva Tóth
hlavná kontrolórka mesta

PRÍLOHA č.1
Dátum
P.č. podania
žiadosti

Žiadateľ

Účel dotácie

27.1.2014
1037/2014

Corvin HE

činnosť Corvin hE

1.

Žiadaná
Schválená dotácia
výška
v sume
číslo
[Eur]
[Eur]
uznesenia
778/2014 A/1
26.2.2014

1/2014

7.4.2014

reprezentácia
Kolárova doma i v 4 500,00
zahraničí

4 000,00

778/2014 A/1
26.2.2014

2/2014

7.4.2014

rozvoj hádzanej v
778/2014 A/1
16 000,00 11 405,00
meste
26.2.2014

3/2014

7.4.2014

16 674,97

30.1.2015 prepravné, nájomné, mzdy,
1045/2015
cestovné, ubytovanie

x

x

ŠK cyklistiky

3.

16.1.2014
901/2014

HŠK

4.

29.1.2014
Karate klub Taiyó
1059/2014

5.

29.1.2014
1071/2014

6.

29.1.2014 Kassai Lovasíjász
1067/2014
iskola

7.

2.1.2014
776/2014

8.

31.1.2014
ŠK Veľký Ostrov celoročná činnosť
1083/2014

2 500,00

800,00

9.

22.1.2014
940/2014

2 000,00

10.

29.1.2014
Miestny
skúšky vo výkone
1057/2014 kynologický klub

11.

30.1.2014
1074/2014

12.

31.1.2014
1085/2014

13.

29.1.2014
1062/2014

STK Kolárovo

Basketball Club
Knives
ZO chovateľov
poštových
holubov
Klub zimného
plávania

zdravie, šport,
zábava

2 085,68

19.1.2015
945/2015
29.1.2015
1081/2014

štartovné, nájomné, tábor
karate
stravné, nájomné,
ubytovanie, poistenie,
športový výstroj, poháre

poznámky,
nedostatky

1 116,00

31.1.2014
1081/2014

ŠK kolárovo

Vyúčtovanie
v sume dňa, pod.
Použitie
[v Eur]
č.

1 303,75

2.

Futbalový klub

Zmluva
dátum
podpisu

číslo

x

4 000,00

778/2014 A/1
26.2.2014

4/2014

7.4.2014

11 334,70

30.1.2015
1044/2015

celoročná činnosť 29 000,00 25 800,00

778/2014 A/1
26.2.2014

5/2014,
31/2014

17.3.2014
9.10.2014

41 112,45

28.1.2015 cestovné, mzdy, poplatky,
1014/2014
hostovanie hráča

x

778/2014 A/1
26.2.2014

6/2014

7.4.2014

594,26

28.1.2015
1019/2015

x

pravidlená
778/2014 A/1
13 400,00 11 000,00
pohybová aktivita
26.2.2014

7/2014

7.4.2014

22 946,86

30.1.2015
1046/2015

778/2014 A/1
26.2.2014

8/2014

7.4.2014

3 124,86

30.1.2015
1063/2015

1 000,00

778/2014 A/1
26.2.2014

9/2014

7.4.2014

1 873,90

22.1.2015
946/2015

458,50

400,00

778/2014 A/1
26.2.2014

10/2014

7.4.2014

629,88

30.1.2015
1067/2015

kynologické pomôcky,
nájomné,materiál,
rozhodcovské

VPD č. 1/4/2014 vo
výške 66€ nebolo
zdokladované

rozvoj basketbalu

2 800,00

650,00

778/2014 A/1
26.2.2014

11/2014

20.5.2014

2 805,58

30.1.2015
1059/2015

tirčká + potlač, plagáty,
nálepky

x

športová činnosť

1 500,00

400,00

778/2014 A/1
26.2.2014

12/2014

7.4.2014

3 200,00

26.1.2015
960/2015

preteky mladých holubov

x

zimné plávanie

497,00

400,00

778/2014 A/1
26.2.2014

28/2014

22.9.2014

603,24

28.1.2015
1022/2015

cestovné

x

79 859,25

61 371,00

preteky v
jazdeckom
lukostrelectve

mater. Technické
vybavenie

4 700,00

1 200,00

400,00

štartovné, ubytovanie,
nájomné, cestovné

x

koňské nástroje
náklady na súťaže,
štartovné, rozhodcovské,
odmeny, cestovné
náklady na rozhodcov,
údržba ihriska
cestovné, športové
oblečenie a potreby,
nájomné

x
x

x

PRÍLOHA č. 2
Schválená dotácia
Dátum
P.č. podania
žiadosti

Žiadateľ

24.1.2014
1. 1036/201 ALMA-ART
4
2.

23.1.2014
CSEMADOK
993/2014

Účel dotácie

Žiadaná
v sume
výška
[Eur]
[Eur]

číslo
uznesenia

Zmluva
číslo

Vyúčtovanie

dátum v sume dňa, pod.
podpisu [v Eur]
č.

Použitie

poznámky,
nedostatky

príspevok na
779/2014 A/1
celoročnú záujmovo- 1 100,00 1 000,00
13/2014 7.4.2014
26.2.2014
umeleckú činnosť

1 688,44

27.1.2015
1013/2015

hudobný doprovod, preájom
techniky,SOZA, plagáty, dary

x

779/2014 A/1
14/2014 7.4.2014
26.2.2014

1 435,78

26.1.2015
992/2015

kroje, hudobný doprovod,
tradičná polišvačka

x

7.4.2014

1 458,00

30.1.2015
1058/2015

reklamné služby, ozučenie a
technika, nájomné

x

7.4.2014

700,00

27.1.2015
1012/2015

hudobný doprovod ,, vivat
kráľ valčíkov,,

x

7.4.2014

1 458,95

30.1.2015
1066/2015

cestovné, ubytovanie,
materiál, kanc.potreby

x

13.5.2014

310,69

10.9.2014
3201/2014

kostýmy, darčeky, kvety,
výstavné panely

x

7.4.2014

508,07

28.1.2015
1008/2015

nájomné, elektrina, notárske
poplatky

x

Sortáncjárás

1 000,00 1 000,00

31.1.2014
Hegy megy
779/2014 A/1
3. 1100/201
hello Gúta
2 500,00 1 000,00
15/2014
Mohamedhez
26.2.2014
4
24.1.2014
Klub priatelov
usporiadanie a
779/2014 A/1
4. 1035/201
950,00 300,00
16/2014
vážnej hudby
návšteva koncertu
26.2.2014
4
30.1.2014
Liga
779/2014 A/1
5. 1087/201 maďarských
celoročná činnosť 1 155,00 1 000,00
17/2014
26.2.2014
4
žien
30.1.2014
779/2014 A/1
6. 1078/201 ZMRS ZUŠ absolvenstký koncert 400,00 200,00
18/2014
26.2.2014
4
30.1.2014
podpora
Za naše
779/2014 A/1
7. 1075/201
19/2014
verejnoprospešných 300,00 200,00
Kolárovo
26.2.2014
4
aktivít
31.1.2014
Nemzeti osszefogás
8. /1112/201 Via Nova -ICS
kupa
4
28.1.2014
ZO SÚ
9. 1050/201
15. výročie
slochovo
4
postihnutých
Malodunajské
21.1.2014
Valahol Európában
10.
rockové
919/2014
muzikal
divadlo
28.1.2014
oprava a údržba
11. 1033/201
ZODŽO
Lodný mlyn
4
29.1.2014
12. 1063/201
Mlynček
Mlynček 2014
4
29.1.2014 Reformovaná
13. 1051/210 kresťanská
duchovný deň
4
cirkev
29.1.2014
Spoznaj kultúru
14. 1066/201 Svetový strom
predkov
4
29.1.2014
ZMRS
naše kultúrne
15. 1070/201
M.Korvína
dedičstvo
4
31.1.2014
Cirkevná
kvapky z mora vedy a
16. 1079/201
spojená škola
techniky
4
31.1.2014
Spolok V.
17. 1080/201
Borka Géza emléknap
Palkovicha
4

300,00

300,00

779/2014 A/1
20/2014 19.5.2014
26.2.2014

295,92

20.3.2015
1642/2015

šitie tričiek, tlač, občerstvenie

porušenie čl. 7 VZN,
nezab. 30%, doklady
vo výške 89,35€ z
roku 2013

175,00

175,00

779/2014 A/1
21/2014 5.4.2014
26.2.2014

258,04

30.1.2015
1041/2014

strava, dary

x

1 300,00 1 000,00

779/2014 A/1
22/2014 7.4.2014
26.2.2014

2 946,33

26.1.2015
993/2015

hudobné poklady, šitie,
cestovné, občertavenie,
nájomné

x

2 000,00 1 000,00

779/2014 A/1
23/2014 7.4.2014
26.2.2014

1 514,16

30.1.2015
1051/2015

drevené hranoly, nátery na
drevo, rezivo, drôtené sklo

x

2 400,00 1 000,00

779/2014 A/1
24/2014 7.4.2014
26.2.2014

1 456,66

30.1.2015
1047/2015

kroje a krojová výbava,
propagačný materiál

x

560,00

200,00

779/2014 A/1
25/2014 30.6.2014
26.2.2014

288,16

2.12.2014
3857/2014

odmeny, občerstvenie

x

1 100,00

500,00

779/2014 A/1
26/2014 9.7.2014
26.2.2014

1 700,00

28.1.2015
1136/2015

hudobná a tanečná produkcia,
koncert

x

420,00

200,00

779/2014 A/1
27/2014 22.9.2014
26.2.2014

304,98

30.1.2015
1056/2015

materiál na šaty, šitie, struhy,
klobúk

x

700,00

500,00

779/2014 A/1
29/2014 22.9.2014
26.2.2014

883,00

26.1.2015
962/2015

tlač pozvánok, nákup kníh,
toneru, cestovné,dary

x

650,00

625,00

779/2014 A/1
30/2104 22.9.2014
26.2.2014

895,00

30.1.2015
1039/2015

publikácia

x

17 010,00

10 200,00

