
 

Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným 

organizáciám za rok 2016 

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 
2017  bola vykonaná kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným 
organizáciám za rok 2016. Kontrola dodržiavania VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Rožňava a platných  právnych predpisov. 
 
Legislatíva: VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava č. 3/2013, zákon č.  
431/2002 Z.z.  o účtovníctve v z.n.p. 

Ku kontrole boli predložené tieto dokumenty: 

1. Žiadosti o poskytnutie dotácie od jednotlivých subjektov 
2. Zmluvy o poskytnutí dotácie 
3. Vyúčtovania poskytnutých dotácií 

Dotácie poskytnuté  športovým klubom a združeniam: 

1. TAEKWONDO HAKIMI Rož ňava, sídlo Rudná č. 199. Dotácia vo výške 400 € sa 
poskytla na podujatie organizované pod názvom Taekwondo pre zdravie detí a mládeže 2016, 
na organizačno – technické zabezpečenie podujatia a to na: lapy, chrániče, vesty a sand bag. 
Dotácia bola použitá a vyúčtovaná v súlade s dohodou. 

2. Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava. Dotácia bola poskytnutá na tri 
projekty: a/ Prípravný turnaj žiakov  – 1 500 € na: občerstvenie pre účastníkov, pitný režim, 
ubytovanie, strava, prenájom telocvične, športové potreby, ceny pre víťazov. Použitie dotácie 
bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 
                 b/ Basketbalový maratón – 1 000 € na: občerstvenie pre účastníkov, pitný režim, 
športové potreby, ceny pre víťazov. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 
                 c/ Mikulášsky basketbal  - 300 € na: darčeky pre účastníkov, pitný režim, ceny pre 
víťazov súťaží sprievodných podujatí. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol 
dodržaný. 

3. ŽBK Rožňava. Dotácia bola poskytnutá na tri projekty: 
a/ S loptou spoločne proti drogám – 2 366€ na: licenčné poplatky a vklady do súťaží, 
doprava, občerstvenie, nákup športového materiálu.  Použitie dotácie bolo zdokladované 
a účel bol dodržaný. 
b/ Halloweenský basketbal s loptou – 2 366€ na: doprava, občerstvenie, nákup športového 
materiálu. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 
 c/ Basketbal s adventom – 2368 € na: doprava, občerstvenie, nákup športového materiálu. 
Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

4. Firma Dovaj Rožňava – 4 000 € na: organizačno-technické zabezpečenie podujatia Cup – 
leto s loptou II. ročník – nákup dresov, športového materiálu, občerstvenie, pitný režim, 
diplomy, poháre, medaile, vecné ceny, futbalové bránky, cestovné. Použitie dotácie bolo 
zdokladované a účel bol dodržaný. 

5. Olympijský klub Gemer Rožňava – 200 € na: Gemerské olympijské hry 2016 – materiálne 
zabezpečenie na úpravu areálu, vecné ceny, diplomy, medaily, občerstvenie a pitný režim. 
Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

6. TJ Geológ Rožňava – 3 300 € na: Prípravný kemp – loptičky, výstroj, stolnotenisový robot, 
stolnotenisový materiál, poťahy, lepidlo na poťahy, nákup občerstvenia, prenájom, pomôcky 
v stolnotenisovej výučbe. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

7. Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava – 1 000 € na: akcia Deti na hokej – výstroj pre 
deti, prenájom ľadovej plochy, detský trenažér korčuľovania, prekážky, kužele, občerstvenie, 



upomienkové predmety, propagácia, ceny do súťaží. Použitie dotácie bolo zdokladované 
a účel bol dodržaný. 

8. Basket Rožňava – 822 € na akciu: Loptoši a Deň detí – pomôcky na akciu, odmeny za 
súťaže, pitný režim, nafukovacia šmýkačka, animátor šašo. Použitie dotácie bolo 
zdokladované a účel bol dodržaný. 

9. Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava – 500 € na akciu: VII. Ročník 
letného bedmintonového turnaja KGB 2010 Rožňava MINICUP 2016 – prenájom priestorov, 
občerstvenie, ceny, spotrebný materiál.  Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol 
dodržaný. 

10. Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava – 500 € na akciu: VIII. Ročník 
vianočného bedmintonového turnaja KGB 2010 – prenájom priestorov, občerstvenie, ceny, 
spotrebný materiál. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

11. Rodičovské združenie pri MŠ Ul. kyjevská 2020/14 Rožňava – 1 000 € na projekt: Prírodná 
telocvičňa – preliezka psík, dvoj kladina drevená, mini basketbalový trojkôš, viacúčelová 
športová sieť. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

12. Základná škola Ulica pionierov Rožňava – 390 € na akciu: Slávnostný zápis budúcich 
prvákov v duchu Olympijských hier na tričká s logom mesta a školy. Použitie dotácie bolo 
zdokladované a účel bol dodržaný. 

13. Občianske združenie Naša škôlka – Rožňava, Ernesta Rótha 518/4 – 800 € na projekt: Cvičí 
ocko, mamina, celá naša rodina – na športový a všeobecný materiál, ceny do súťaží. Použitie 
dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

14. Rodičovské združenie pri Materskej škole, Štítnická 337/9/A Rožňava – 400 € na projekt: 
Z rozprávky do rozprávky – sada na cvičenie /kruhy, kužele, tyče/. Použitie dotácie bolo 
zdokladované a účel bol dodržaný. 

15. Občianske združenie JASANIMA Špitálska č. 7 Rožňava – 100 € na projekt Unifikovaný 
futbal – futbal nás spája: občerstvenie pre účastníkov, kancelárske potreby, drobné ceny pre 
účastníkov. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

16. Jaskyniarska skupina SPELEO ROŽŇAVA  500 € na akciu: Memoriál Petra Herényiho na 
organizačno-technické zabezpečenie: vecné prostriedky na stavbu trate /laná, karabíny.../, 
pitný režim a občerstvenie, trofeje, medaily, vecné ceny. Použitie dotácie bolo zdokladované 
a účel bol dodržaný. 

17. Občianske združenie Rožňavskí permoníci – 800 € na akciu: Trenčín, Trnava ruža voňavá  
na dopravu. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

18. Rodičovské združenie pri ZŠ Ulica prionierov 1 – 700 € na akciu: Vianoce, Vianoce 
prichádzajú – knihy –predškolák. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel bol dodržaný. 

19. ŽBK Rožňava – 678 € na akciu: Medzinárodný basketbalový turnaj v mládežníckej kategórii 
na ubytovanie a stravu, občerstvenie a pitný režim. Použitie dotácie bolo zdokladované a účel 
bol dodržaný. 
 

Dotácie poskytnuté pre kultúrne a mládežnícke organizácie 

1. OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, A. Hronca 7, 048 01 Rožňava 
Dotácia  vo výške 200 €  bola poskytnutá  pre Medzinárodný maliarsky tábor MLYN Rožňava 
na  organizačno-technické zabezpečenie podujatia   na materiálne  náklady, polygrafické 
náklady, ubytovanie a stravovanie. Dotácia bola použitá a vyúčtovaná v súlade s dohodou. 

2. Gemerská  knižnica Pavla Dobšinského , Lipová 3, 048 01 Rožňava 
Dotácia  vo výške 100 € poskytnutá na  organizovanie súťaže  „ Za krásami  Slovenského 
krasu“ na vecné dary pre súťažiacich a na prepravu účastníkov súťaže. Dotácia bola použitá a 
vyúčtovaná v súlade s dohodou. 

3. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Základná organizácia  Csemadok, 
Čučmianska dlhá 17, 04801 Rožňava 



Dotácia vo výške 180 € poskytnutá na   akciu „ Kultúrne vyplnenie voľného času s detskými 
divadelnými predstaveniami  a tvorivými dielňami“ na  organizačno-technické zabezpečenie 
podujatia, konkrétne na materiál pre tvorivé dielne a režijné náklady. Dotácia bola použitá a 
vyúčtovaná v súlade s dohodou. 

4. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Základná organizácia  Csemadok, 
Čučmianska dlhá 17, 04801 Rožňava 
Dotácia vo výške 480 € na akciu „ Deň hudby a tanca“ podpora maďarskej kultúry na   
technické zabezpečenie podujatia, konkrétne na zabezpečenie občerstvenia a režijné náklady. 
Dotácia bola použitá a vyúčtovaná v súlade s dohodou. 

5. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Základná organizácia  Csemadok, 
Čučmianska dlhá 17, 04801 Rožňava 
Dotácia vo výške 640 € na akciu „ Deň hudby a tanca“ podpora maďarskej kultúry na   
technické zabezpečenie podujatia, konkrétne na zabezpečenie občerstvenia a režijné náklady. 
Dotácia bola použitá a vyúčtovaná v súlade s dohodou. 

6. Domka- Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava, Edelényska 12, 048 01 
Rožňava Dotácia  vo výške 200 € na organizačno-technické  zabezpečenie podujatia letného 
externého prímestského tábora„ Expanzia 2016“, konkrétne na nákup  občerstvenia  pre 
účastníkov - pitný režim, stravu pre dobrovoľníkov, materiál na tvorivé dielne, pomôcky ku 
športovým aktivitám, materiál na hudobné a dramatické dielne, režijné náklady na prenájom 
haly. Dotácia bola   použitá a vyúčtovaná  v súlade s dohodou. 

7. Občianske  združenie  Rožňavskí permoníci, Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava. Dotácia  
vo výške 850 € na  realizáciu projektu „ Na svätého Jána “ v divadelnej  sále OKC, konkrétne 
na zabezpečenie opravu,  údržbu a nákup hudobných nástrojov a zvukovej aparatúry, nákup 
materiálu na kroje, tanečné čižmy a ich šitie, stravu a občerstvenie pre účinkujúcich, dopravu. 
Dotácia bola   použitá a vyúčtovaná  v súlade s dohodou. 

8. Mestské divadlo Actores, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava. Dotácia  vo výške 110 € na  
realizáciu projektu „ Cesta  za rozprávkami 2016“ na organizačno-technické zabezpečenie 
podujatia a cien pre deti. Dotácia bola   použitá a vyúčtovaná  v súlade s dohodou. 

9. Dom  Matice slovenskej Rožňava, Letná 42, 048 01 Rožňava. Dotácia vo výške 900 €  na  
zabezpečenie  podujatia „ Street workout 2016 “ na organizačno-technické  zabezpečenie 
projektu na  vyhotovenie  informačných tabúľ a propagačných materiálov. 
Dotácia bola   použitá a vyúčtovaná  v súlade s dohodou. 

10. Gemerský banícky spolok Bratstvo, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava. Dotácia vo výške  250 
€ na  projekt „Náučný  banský chodník Rákoš“  - na organizačno-technické  zabezpečenie    
projektu, na vyhotovenie  informačných tabúľ a propagačných materiálov. Dotácia bola   
použitá a vyúčtovaná  v súlade s dohodou. 
 
Záver: Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.  

 


