Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou
Jablonov nad Turňou za rok 2016.
Na základe schváleného plánu práce na I. polrok 2017 schváleného uznesením ObZ v
Jablonove nad Turňou č. 324/2016 zo dňa 13.12.2016 som vykonala finančnú kontrolu
poskytnutých dotácií za rok 2016.
Predmetom kontroly bola kontrola poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad Turňou za rok
2016.
Kontrolou bolo zistené:
Obec Jablonov nad Turňou v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade s rozpočtom obce pre
tieto organizácie:
1. Športový klub:...........................................................................11.000,00 €
v tom:
ŠK – stolný tenis........................................................................1.600,00 €
FK muži A..................................................................................6.700,00 €
FK dorast...................................................................................1.130,00 €
Prípravkári.................................................................................1.120,00 €
Ing. P. Milata, pretekár Spartan Race...........................................300,00 €
T. Halász, zmiešané bojové umenie..............................................150,00 €
1. ŠK Jablonov nad Turňou – Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 31.03.2016 ,
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
podľa horeuvedeného rozpočtu.
Futbalové družstvo muži – obec poskytla dotáciu pre oddiel v dvoch splátkach a to
31.03.2016 vo výške 5.500,- € a dňa 10.08.2016 2. splátku vo výške 5.500,- €.
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
nákup materiálu a stravné spolu 4.103,50 €.
Ostatné výdavky boli vynaložené hlavne na úhradu faktúr pre SFZ, boli zakúpené
športové potreby, varná kanvica a iný materiál.
Nevyčerpané prostriedky vo výške 731,48 € boli vrátené do pokladnice obce 31.12.2016.
Futbalové družstvo dorast – dotácia od obce bola poskytnutá vo výške 1.130,- € dňa
10.04.2016. Futbalové družstvo dorast ukončilo svoju činnosť k 30.06.2016, preto dotácia
bola presmerovaná pre futbalistov prípravkárov. Na cestovné boli vyčerpané prostriedky vo
výške 639,83 €, na zakúpenie športovej obuvi a oblečenia bolo čerpaných 383,73 €. Stravné
bolo účtované vo výške 84,- € a potlač textilu stálo 22,44 €.
Stolný tenis - dotácia bola poskytnutá na činnosť oddielu dňa 08.04.2016 vo výške 800,- € a
22.10.2016 II. splátka v sume 800,- €. Poskytnutá dotácia bola použitá na cestovné na zápasy
a na stravné vo výške 1.225,30 €. Boli taktiež zakúpené loptičky počas roka 2016 v celkove
hodnote 139,20 €. Ostatné výdavky boli hlavne na poplatky a iný materiál.
Ing. P. Milata – Dotácia vo výške 300,- € bola vyčerpaná na cestovné výdavky na preteky vo
výške 186,64 € a 113,54 € bolo čerpaných na nákup športových potrieb.
Tibor Halász – obec poskytla dotáciu vo výške 150,- € v súlade s rozpočtom roku 2016. Finančné
prostriedky boli čerpané na cestovné výdavky na tréningy vo výške 111,61 €. Športovec zakúpil
boxerské rukavice v hodnote 38,39 €.
Jablonov nad Turňou, 02.02.2017

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

Cestovné náhrady za Športový klub v roku 2016 boli vyplatené
nasledovným osobám:
Halász T.
Milata p.
Balász R.
Szilasi Š.
Viszlay A.
Pogány T.
Zubriczky S.
STOLNÝ TENIS – vyúčtovanie je riešené cez vedúceho oddielu.
FUTBAL DORAST – vyúčtovanie je riešené cez vedúceho oddielu.

