
Správa z kontroly „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Nováky č. 5/2015“. 
 
 
 
 

 Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrol na prvý polrok 2020, schváleným 
uznesením č. 213/2019 dňa 2.12.2019. Cieľom kontroly bolo zistiť, či pri prideľovaní a použití 
dotácií boli dodržané ustanovenia platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 
5/2015 a jeho dodatkov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky (ďalej len VZN) 
a podmienky vyplývajúce zo zmlúv medzi mestom Nováky a prijímateľmi dotácií.  

 
VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky v § 5 Čerpanie, zmeny a 

zúčtovanie poskytnutej dotácie, v ods. 7. definuje čo má byť obsahom zúčtovania finančných 
prostriedkov:  

a) vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá;  
b) čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné 

doklady, bankové výpisy, zmluvy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, 
adresne, kompletne a správne dokladujú použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) 
v zmysle predpokladaného rozpočtu, ktorý je súčasťou uzatvorenej zmluvy a podľa predmetného 
VZN. Na predložených dokladoch nesmú byť opravované, alebo ináč upravované údaje;  

c) tabuľku vyúčtovania dotácie; 
d) formu propagácie mesta Nováky (napr. fotografie, text v tlači, materiáloch a pod.).  
 

Hlavný kontrolór pri kontrole použitia dotácie kontroloval najmä to, či predložené 
dotácie obsahovali náležitosti v zmysle VZN, či sú použité prostriedky v súlade s účelom 
použitia podľa zmluvy a prehľadnosť vyúčtovania.  

 
 
 
 

I. Vyúčtovania použitých prostriedkov z dotácií z rozpočtu mesta 
Nováky z Programov 1 a 12. 

 
Z Programu 1 boli poskytnuté prostriedky nasledovným organizáciám: 

- Materské centrum Nováčik 
- Slovenský rybársky zväz – MO Prievidza 
- Občianske združenie Marínka 
- Dychová hudba NCHZ Nováky 
- MO Matice slovenskej Nováky 
- Slovenský zväz záhradkárov ZO 24 – 1 Nováky 
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nováky. 

 
Z Programu rozpočtu 12 bola poskytnutá dotácia Základnej organizácii Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých. 
 
 
 
 
 



Materské centrum Nováčik 
 
  MC Nováčik bola schválená dotácia vo výške 800€. V I. časti predložilo MC vyúčtovanie 

v sume 702,06 €. MC Nováčik zostávalo vyúčtovať v II. časti ešte 102,13 €. 

Kontrolou materiálov predložených v II. časti vyúčtovania boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Predložené dokumenty súviseli s organizovaním tvorivých dielní a mikulášskeho posedenia 
pre deti a bežnú činnosť. K vyúčtovaniu boli pripojené aj oznamy o uskutočňovaní jednotlivých 
akcií, kde na každom ozname bol znázornený erb mesta Nováky, čím si materské centrum splnilo 
propagačnú povinnosť voči mestu. Erb mesta je zobrazený aj na vchodových dverách do priestorov 
materského centra. Kontrolou predložených pokladničných blokov bolo zistené, že všetky súvisia 
s uskutočnenými akciami pre deti či bežnou činnosťou a boli hlavným kontrolórom uznané v plnej 
výške. V II. časti predložilo materské centrum podklady v celkovej výške 202,57 € a vyúčtovalo 
tým poskytnutú dotáciu v plnej výške. 

 
 
OZ Marinka  
 

OZ Marínka bola schválená dotácia vo výške 1600 €. V I. časti predložilo OZ vyúčtovanie 
v sume 1384,43 €. OZ zostalo ešte vyúčtovať 215,57 €. 

Kontrolou materiálov predložených v II. časti vyúčtovania boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Všetky predložené podklady súviseli s činnosťou občianskeho združenia a boli vynaložené 
v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom a občianskym združením. Hlavnému kontrolórovi boli 
predložené podklady v celkovej výške 292,84 €. OZ Marínka tak vyučtovala dotáciu v plnej výške.  

 
Matica slovenská 
 

Matici slovenskej bola schválená dotácia 1 200 €. V I. časti bolo vyúčtovaných 364,40 € a 
Ostávalo vyúčtovať 835,60 €. 

Kontrolou materiálov predložených v II. časti vyúčtovania boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Predložené podklady súviseli s podujatiami organizovanými v súlade so zmluvou s mestom 
Nováky. Kontrolou predložených pokladničných blokov bolo zistené, že niektoré bloky za 
kopírovacie služby súvisiace s propagáciou poberateľa na informačnej tabuli na námestí SNP boli 
z obdobia január – august a preto mali byť súčasťou vyúčtovania I. časti dotácie. Uvedené 
vyúčtovanie finančných prostriedkov preto nebolo v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) a nebolo hlavným 
kontrolórom uznané. Matica slovenská predložila v II. časti vyúčtovania podklady v celkovej výške 
911,51 €. Hlavným kontrolórom neboli uznané výdavky v sume 15,37 €. Celkovo teda poberateľ 
vyúčtoval výdavky v sume 896,14 € a dotáciu poskytnutú od mesta Nováky vyúčtoval v plnej 
výške.   

 
Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia 
 

SRZ MO Nováky bola schválená dotácia vo výške 2500 €. Poskytnuté finančné prostriedky 
boli použité na zakúpenie násad na zarybnenie a vyúčtované v I. časti dotácie.  

 
 
 
 
 



Slovenský zväz záhradkárov Nováky  
 

SZZ bola schválená dotácia vo výške 2100 €, v I. časti predložili záhradkári vyúčtovanie 
v hodnote 1815,70 €. Slovenskému zväzu záhradkárov zostávalo vyúčtovať ešte 284,30 €. 

Kontrolou materiálov predložených v II. časti vyúčtovania boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Záhradkári predložili jeden doklad preukazujúci úhradu výdavkov za hudobnú produkciu 
počas akcie „ Posedenie záhradkárov, rodinných príslušníkov a občanov mesta Nováky pri živej 
hudbe“ v sume 350 €. Poberateľ dotácie tým vyúčtoval poskytnutú dotáciu v plnej výške. 

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
 
ZO SZZP v Novákoch bola schválená dotácia vo výške 3000 €. V I. časti predložili vyúčtovanie 

v sume 1962,76. Poberateľovi tak zostávalo ešte vyúčtovať 1037,24 €. 
Kontrolou materiálov predložených v II. časti vyúčtovania boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Hlavnému kontrolórovi bol predložený jeden účtovný doklad v sume 1050 € preukazujúci 
uhradenie nákladov súvisiacich s autobusovou dopravou na trase Nováky – Štrbské Pleso – 
Zakopane a späť od 6.-12.10.2019. Predložením uvedeného dokladu poberateľ vyúčtoval 
poskytnutú dotáciu v plnej výške. 

 
Rímsko-katolícka cirkev 
 

RKC, farnosti Nováky bola schválená dotácia vo výške 1500 €. Poberateľ predložil 
vyúčtovanie celej dotácie v súlade s podmienkami VZN a zmluvy s mestom bez nálezov v I. časti 
vyúčtovania. Finančné prostriedky boli použité ako odmena za spev a pomoc pri liturgických a 
pohrebných obradoch.  

 
Dychová hudba NCHZ 
 

Z poskytnutej dotácie 820 € bolo v I. časti vyúčtovaných 735 € za akcie organizované 
mestom Nováky, na ktorých členovia dychovky hrali. Dychovej hudbe tak zostávalo vyúčtovať ešte 
85 €. 

Kontrolou materiálov predložených v II. časti vyúčtovania boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Hlavnému kontrolórovi bol predložený rozpis vyplatených prostriedkov pre jednotlivých 
účinkujúcich zabezpečujúcich hudobnú produkciu počas osláv 60. výročia DK Nováky. Poberateľ 
predložil odmeny účinkujúcich v sume 135 €, čím vyúčtoval dotáciu poskytnutú z rozpočtu mesta 
v plnej výške. 

 
 
 
 

II. Vyúčtovania použitých prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky 
na dotácie z Programu 9.1 

 
 
Z Program rozpočtu 9 boli poskytnuté prostriedky nasledovným organizáciám: 
 

- Karate klub Nováky 
- Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky 
- Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 



- Klub vodného póla Nováky 
- Tenisový klubu NCHZ Nováky 
- Klub lyžiarov Nováky 
- Futbalový klub Iskra Nováky 
- Raketomodelársky klub Nováky 
- Pumptrack club 
- Klub Nouvac 
- MK Šampión fitnes 
 

 
 
Mestský klub v elektronických šípkach 
 

Zúčtovanie finančných prostriedkov bolo v zmysle VZN a zmluvy. Kontrolou bolo zistené, 
že poberateľ dotácie vyúčtoval všetky poskytnuté finančné prostriedky v súlade s VZN č. 5/2015 
a zmluvou uzatvorenou s mestom Nováky. 

 

MKEŠ Schválené Vyúčtované 
Činnosť športových klubov/náklady na súťaže 1 100,00 € 1 724,96 € 

Organizácia športových podujatí 600,00 € 714,41 € 

Športové náčinie a výstroj 200,00 € 1 302,02 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 1 900,00 € 3 741,39 € 

 
 
Futbalový klub Iskra Nováky  
 

Klub predložil vyúčtovanie v zmysle VZN a zmluvy. Všetky výdavky boli hlavným 
kontrolórom zaradené medzi oprávnené podľa účelu použitia. Počas kontroly bolo zistené, že 
finančné prostriedky určené na odmeny a mzdy sú vo futbalovom klube vyplácané na základe 
dobrovoľníckych zmlúv uzatvorených v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. 
Podrobnou analýzou predmetných zmlúv bolo zistené, že je v nich zakotvený aj nárok 
dobrovoľníkov na odmenu, čo je v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve. Na uvedený 
nedostatok bol prezident klubu upozornený a bolo mu odporučené, aby na základe predmetných 
zmlúv neboli vyplácané odmeny, ale náhrada za stratu času v zmysle § 6 ods. 2 písm. e).    

 
Iskra Suma Vyúčtované 

Činnosť športových klubov/náklady na súťaže 10 400,00 € 11 294,71 € 

Odmeny a mzdy 14 100,00 € 14 170,00 € 

Organizácia športových podujatí 4 500,00 € 4 613,35 € 

Športové náradie a výstroj 700,00 € 710,53 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 29 700,00 € 30 788,59 € 

 
 
Karate klub  
 

Zúčtovanie finančných prostriedkov bolo v zmysle VZN a zmluvy. Kontrolou bolo zistené, 
že poberateľ dotácie vyúčtoval všetky poskytnuté finančné prostriedky v súlade s VZN č. 5/2015 
a zmluvou uzatvorenou s mestom Nováky. 

 
 



Karate klub Suma Vyúčtované 

Činnosť športových klubov/náklady na súťaže  500,00 € 553,83 € 

Odmeny a mzdy  500,00 € 500,00 € 

Prevádzka športových zariadení 500,00 € 680,00 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 1 500,00 € 1 733,83 € 

 
 
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. 
 

 Klub dokladoval použitie všetkých prostriedkov pridelených mestu na dotáciu podľa 
účelov spresnených v zmluve a všetky dokladované úhrady boli hlavným kontrolórom posúdené 
ako oprávnené v zmysle VZN aj zmluvy. 

 
KRK Schválené Vyúčtované 

Činnosť športových klubov/náklady na súťaže 8 200,00 € 8 284,02 € 

Odmeny a mzdy 8 700,00 € 8 701,47 € 

Organizácia športových podujatí 1 500,00 € 1 851,92 € 

Prevádzky športových zariadení 5 750,00 € 5 780,56 € 

Sústredenia 3 500,00 € 3 500 € 

Športové náradie a výstroj 1 250,00 € 1 321,50 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 28 900,00 € 29 439,47 € 

 
 
Klub vodného póla (KVP) Nováky  
 

Vyúčtovanie bolo predložené v zmysle zmluvy aj VZN. Väčšiu časť dotácie využil klub na 
úhradu nákladov spojených s prenájmom NCVP. Zvyšok na vykrytie nákladov spojených s účasťou 
na zápasoch mimo územia mesta ( doprava, ubytovanie, strava). Kontrolou vyúčtovania finančných 
prostriedkov určených na činnosť športového klubu bolo zistené, že poberateľ nevyúčtoval využitie 
dotácie v sume 420 €. Uvedené finančné prostriedky boli vrátené na účet mesta. 

 

KVP Nováky Schválené Vyúčtované 

Činnosť športových.klubov/náklady na súťaže  13 000,00 € 12 580,00 € 

Prevádzky športových zariadení 72 000,00 € 72 050,03 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 85 000,00 € 84 630,03 € 

   

 
 
 
Klub lyžiarov  
 

Športový klub predložil v II. časti vyúčtovania dotácie podklady, ktoré boli v súlade 
s aktuálne platným VZN a zmluvou uzatvorenou s mestom Nováky. 

 



Klub lyžiarov Nováky Schválené Vyúčtované 

Činnosť športových klubov/náklady na súťaže  3 900,00 € 5 435,82 € 

Organizácia športových podujatí  0,00 € 0  € 

Prevádzky športových zariadení 720,00 € 999,10 € 

Sústredenia  1 000,00 € 1412,40 € 

Športové náradie a výstroj  1 680,00 € 1 707,21 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 7 300,00 € 9 554,53 € 

 
 
Tenisový klub 
  

Kontrolou predložených podkladov neboli zistené nedostatky vo vyúčtovaní finančných 
prostriedkov poskytnutých klubu formou dotácie.  

 

TK NCHZ Schválené Vyúčtované 

Činnosť športových klubov/náklady na súťaže  660,00 € 1068,33 € 

Odmeny a mzdy  710,00 € 710,00 € 

Organizácia športových podujatí  300,00 € 305,48 € 

Prevádzky športových zariadení  3 050,00 € 3 151,49 € 

Sústredenia 500,00 € 600,00 € 

Športové náradie a výstroj  680,00 € 802,32 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 5 900,00 € 6 637,62 € 

 
 
Klub raketových modelárov 
 

Klub predložil vyúčtovanie celej sumy poskytnutej dotácie už v I. časti bez zistených 
nedostatkov. 

 
RMK Schválené Vyúčtované 
Šport. náradie a výstroj  500,00 € 503,42 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 500,00 € 503,42 € 

 
 
 
MK Šampión fitnes 

Zúčtovanie finančných prostriedkov bolo v zmysle VZN a zmluvy.  

 
MK Šampión fitnes Schválené Vyúčtované 

Športové náradie a výstroj  750,00 € 752,85 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 750,00 € 752,85 € 

   

 
 
 
 
 
 



Pumptrack klub 

Zúčtovanie finančných prostriedkov bolo v zmysle VZN a zmluvy.  

 
Pumptrack club Nováky Schválené Vyúčtované 

Športové náradie a výstroj  755,00 € 760,91 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 755,00 € 760,91 € 

 

 
 
Klub NOUVAC 

Zúčtovanie dotačných prostriedkov pridelených z rozpočtu mesta bolo v zmysle zmluvy 
a aktuálne platného VZN. Klub predložil vyúčtovanie celej sumy dotácie už v I. časti. 

 
Klub Nouvac Schválené Vyúčtované 

Športové náradie a výstroj  750,00 € 757,20 € 

Schválená dotácia na rok 2019 celkom 750,00 € 757,20 € 

   

 
 

 
III. Vyúčtovania použitých prostriedkov na dotácie z rozpočtu mesta 

Nováky z Programu 9.1 
 
Z uvedeného programu boli poskytnuté prostriedky futbalovému klubu Iskra Nováky na náklady, 

ktoré boli použité na zabezpečenie sociálneho nájomného bývania a verejnoprospešné účely vo 
výške 17 500 €. Poberateľ dotácie vydokladoval 18 791,25 €, za úhrady spojené s nákladmi 
vynaloženými na zabezpečenie sociálneho nájomného bývania občanov Novák a verejnoprospešné 
účely mesta Nováky. 

 
 

 
IV. Záver 

 
Kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovania poskytnutých dotácií boli spracované v zmysle 

zmluvných podmienok aj v súlade s VZN č. 5/2015. Najčastejšou formou propagácie mesta boli 
symboly mesta umiestnené na tričkách, dresoch, športoviskách, internetových stránkach či 
v priestoroch usporadúvania akcií. Drobné nedostatky dohľadané na predložených dokladoch sú 
popísané pri jednotlivých subjektoch. Hlavný kontrolór nevydáva žiadne negatívne stanovisko, pre 
žiadneho poberateľa dotácie, ktorým by požadoval od komisií zriadených MsZ neposkytnutie 
dotácie, o ktoré budú subjekty žiadať na rok 2020.  

 
 
 
 
V Novákoch 13. januára 2020 
        Ing. Peter Balák 
        hlavný kontrolór 
         mesta Nováky 



 
 


