
Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 3. časť
1  .    Spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu Rožňava   – dotácia  vo výške 
16 597  €  bola  poskytnutá  na  cestovné  náklady,  strava  a ubytovanie  počas  zápasov, 
odmeny rozhodcom, trénerom, kalorické hráčom, prestupy hráčov, štartovné, sústredenia, 
nákup  športových  potrieb,  čistenie  dresov,  50  % z celkovej  dotácie  klubu  je  účelovo 
viazaná  dotácia  pre  mládežnícke  futbalové  kluby.  Predložené  účtovné  doklady 
/výdavkové  pokladničné  doklady/  neobsahovali  potrebné  náležitosti  v     zmysle  zákona   
o     účtovníctve: chýbali  údaje osôb, ktorým boli peniaze z     pokladne vyplatené a     podpisy   
týchto osôb, tiež k     týmto dokladom neboli  vo všetkých prípadoch pripojené vyúčtovania   
cestovných  nákladov  /cestovný  príkaz/.  Na  tieto  nedostatky  bol  zástupca  klubu 
upozornený. Dotácia bola použitá  v súlade s dohodou.
2. SP MFK Rožňava -  dotácia vo výške 60 € na zorganizovanie Vianočného halového 
turnaja mladších a starších žiakov v dňoch 19. 12. 2009 a 16. 1. 2010 a to na zakúpenie 
cien.  Vyúčtovanie  dotácie  bolo  predložené  28.  12.  2009.  Predložené  účtovné doklady 
/výdavkové  pokladničné  doklady/  neobsahovali  potrebné  náležitosti  v     zmysle  zákona   
o     účtovníctve: chýbali  údaje osôb, ktorým boli peniaze z     pokladne vyplatené a     podpisy   
týchto osôb . Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
3. SP MFK Rožňava – dotácia vo výške 8 298,50 € bola poskytnutá na správu štadióna.
Dotácia bola použitá v súlade s dohodou na prevádzku a  údržbu štadióna.
4. Basketbalový klub ŠPD Rožňava – dotácia vo výške 330 € bola poskytnutá z rezervy 
na  medzinárodný  basketbalový  turnaj,  a to  na  organizačné  a technické  záležitosti, 
propagačné  materiály,  medaile,  poháre  pre  víťazné  družstvá,  prenájom  telocvične. 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené po lehote dňa 1. 3. 2010. Dotácia bola 
použitá v súlade s dohodou.
5.     Centrum voľného času Šafárikova 100 Rožňava   – dotácia vo výške 100 € z rezervy 
bola poskytnutá na realizáciu projektu pre deti, ktoré si vyslovili sny na Vianoce, a to na 
nákup darčekov, ktoré si deti vysnívali. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 28. 12. 
2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
6. Geológ Rožňava – dotácia vo výške 3 652 € bola poskytnutá na : cestovné náklady, 
materiálne náklady, štartovné na súťažiach, stravné a ubytovanie počas pretekov, nákup 
športového materiálu, občerstvenie na akciách, odmeny hráčom, rozhodcom, nákup cien, 
náklady  spojené  s prenájmom  haly,  výdavky  na  propagáciu  zápasov.  Vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 23. 12. 2009. Pri kontrole účtovných dokladov 
boli  zistené  nasledujúce  nedostatky:  K vyúčtovaniu  náhrad  za  použitie  vlastného 
motorového vozidla nie sú pripojené výdavkové a príjmové pokladničné doklady, doklady 
z registračnej pokladni nie sú čitateľné, k dokladu z registračnej pokladni nie sú pripojené 
výdavkové pokladničné  doklady,  k faktúre nie  je pripojený doklad o zaplatení  faktúry. 
Notárske poplatky sa neuznávajú ako oprávnené náklady v zmysle dohody. Celkovo boli 
uznané účtovné doklady na sumu 3     584,85 €.  Je potrebné zdokladovať ešte 67,15 €.  
7. Basketbalový klub ŠPD Rožňava – dotácia vo výške 330 € z rezervy bola poskytnutá 
na  medzinárodný  basketbalový  turnaj,  a to  na  organizačné  a technické  záležitosti 
/propagačné  materiály,  medaile,  poháre  pre  víťazné  družstvá,  prenájom  telocvične. 
Vyúčtovanie  bolo  predložené  po určenej  lehote  dňa  1.  3.  2010.  Dotácia  bola  použitá 
v súlade s dohodou.


