Záznam
z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad Turňou za rok 2015.
Na základe uznesenia ObZ v Jablonove nad Turňou č. 164/2015 zo dňa 10.12.2015 som vykonala
následnú finančnú kontrolu poskytnutých dotácií za rok 2015.
Predmetom kontroly bola kontrola poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad Turňou za rok 2015.
Kontrolou bolo zistené:
Obec Jablonov nad Turňou v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade s rozpočtom obce pre tieto
organizácie:
1. Športový klub: .......................................................11.000,00 €
v tom:
ŠK – stolný tenis ..........................................................1.900,00 €
FK muži A ...................................................................6.700,00 €
FK dorast .....................................................................2.400,00 €
1. ŠK Jablonov nad Turňou – Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 13.04.2015 , kde
je uvedené, že z rozpočtu obce Jablonov nad Turňou bude poskytnutá dotácia vo výške 11.000,- €.
Klub pozostáva z troch oddielov, ktorým sa obec zaviazala poskytnúť dotáciu takto:
Futbalové družstvo muži...............6.700,- €
Futbalové družstvo dorast.............2.400,- €
Stolnotenisový oddiel......................1.900,- €
Futbalové družstvo muži – obec poskytla dotáciu pre oddiel v dvoch splátkach a to 13.04.2015 vo
výške 3.350,- € a dňa 09.09.2015 2. splátku vo výške 3.350,- €. Vyúčtovanie dotácie bolo
odovzdané v zmysle VZN č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Z poskytnutej dotácie
bolo najviac finančných prostriedkov použitých na cestovné výdavky a stravné. Ostatné výdavky
boli hlavne vynaložené na úhradu faktúr pre SFZ, boli zakúpené nové lopty, osobná váha a iné
športové potreby a materiál.
Futbalové družstvo dorast – dotácia od obce bola poskytnutá v dvoch splátkach a to 15.04.2015 vo
výške 1.200,- € a dňa 14.09.2015 bola poskytnutá druhá splátka dotácie v sume 1.200,- €. Na
cestovné boli vyčerpané prostriedky vo výške 787,60 €, na zakúpenie športovej obuvi a oblečenia
bolo čerpaných 573,77 €. Boli uhradené faktúry pre SFZ vo výške 169,- € a bolo vyčíslené stravné
vo výške 344,40 €.
Stolný tenis - dotácia bola poskytnutá na činnosť oddielu dňa 15.04.2015 vo výške 950,- € a
21.09.2015 II. splátka v sume 950,- €. Poskytnutá dotácia bola použitá na cestovné na zápasy a na
stravné vo výške 823,07 € a na stravné v sume 878,60 €. Boli taktiež zakúpené loptičky počas roka
2015 v celkove hodnote 109,60 €. Z poskytnutej dotácie boli uhradené poplatky pre Vs STZ v
celkovej výške 150,- €. Jablonov nad Turňou, 02.02.2017

........................................................................
Ing. Ildikó Vámosová – hlavný kontrolór obce

Cestovné náhrady za Športový klub v roku 2015 boli vyplatené
nasledovným osobám:
Szilasi Š.
Viszlay A.
Halász T.
Ungváry Szabó P.
Balász R.
Fifik M.
Zubriczky S.
Fehérek K.
Fehéreková E.
STOLNÝ TENIS – vyúčtovanie je riešené cez vedúceho oddielu.
FUTBAL DORAST – vyúčtovanie je riešené cez vedúceho oddielu.

