
Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – Umelecká 
únia
1.OZ Jasanina- folklórny súbor, zastúpený PhDr. Kristínou Cibríkovou.
Celoročný príspevok vo výške 615 €. Finančné prostriedky  boli poskytnuté  na akcie  v roku 
2009 a to  na  cestovné náklady,  materiálové  náklady  na technické  zabezpečenie  činnosti 
súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie  počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, 
nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, 
resp.  korepetície nácvikov.
Pri vyúčtovaní chýba prezentačná pečiatka podateľne, z     toho dôvodu nie je možné zistiť, či   
vyúčtovanie bolo  predložené  v     lehote.  
Finančné prostriedky  boli použité v súlade s dohodou  na sústredenie v Rejdovej a na účasť 
na folklórnych  slávnostiach v Rejdovej.
2.  OZ   Spievajúce  husle  –  Retro  music  band,  zastúpený  umeleckým  vedúcim  Ing. 
Tiborom Bajcsym.
Celoročný príspevok  vo výške 615 €. Finančné  prostriedky  boli poskytnuté na akcie v roku 
2009  a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie  činnosti súboru, 
stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo  územia mesta, nákup 
krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície  nácvikov.
Chýba prezentačná pečiatka podateľne, nie je možné zistiť, či vyúčtovanie bolo predložené 
v     lehote.       Ostatné výdavky boli v súlade s dohodou. 
3. Flauta  Dolce, zastúpený umeleckým vedúcim Mgr. Alexandrom Kovtunom.
Celoročný príspevok 615 €.
Finančné   prostriedky  boli  poskytnuté  na  akcie  v roku 2009  a to  na  cestovné  náklady, 
materiálové  náklady,  technické  zabezpečenie   činnosti  súboru,  stravné,  občerstvenie 
a ubytovanie  počas  vystúpení  a sústredení  mimo  územia  mesta,  nákup krojov,  vyplatenie 
honorárov, resp. korepetície  nácvikov. Chýba prezentačná pečiatka podateľne, nie je možné 
zistiť, či vyúčtovanie bolo predložené  v lehote.  Finančné prostriedky boli použité na nákup 
stojana na syntetizátor  za 307,50 € od súkromnej osoby –Juraja Lukáša zo Štítnika   a na 
nákup  Keyboardu DC od  súkromnej osoby Jozefa Gabonaia  z Rožňavy, za cenu 307,50 €.
4. Mestský spevácky zbor, zastúpený umeleckou vedúcou Mgr. Evou Kardošovou.
Celoročný príspevok  vo výške 3 120 €.
Finančné  prostriedky  boli  určené  na   akcie  v roku  2009,  a to  na   cestovné  náklady, 
materiálové  náklady  na  technické  zabezpečenie  činnosti  súboru,  stravné,  občerstvenie 
a ubytovanie   počas  vystúpení  a sústredení  v meste,  mimo  územia  mesta  i v rámci 
partnerských miest mesta Rožňava, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov 
za  chorovody  a hudobný  doprovod,  resp.  korepetície   nácvikov   a výdavkov  spojených 
s organizovaním Vianočného koncertu  za účasti partnerských miest.
Vyúčtovanie bolo predložené 31.12.2009 v súlade s dohodou.
5.Občianske  združenie  Haviar-  Rožňava,  zastúpené   Ing.  Jánom Vesterom  vedúcim 
súboru.
Celoročný príspevok vo výške  3 210 €.
Finančné  prostriedky boli  poskytnuté   na  akcie   v roku 2009 a to  na   cestovné  náklady, 
materiálové  náklady   na  technické  zabezpečenie  činnosti  súboru,  stravné,  občerstvenie 
a ubytovanie  počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta,  nákup krojov a krojových 
súčastí,  vyplatenie  honorárov  za  choreografie  a hudobný  doprovod,  resp.   korepetície 
nácvikov.



Vyúčtovanie  bolo predložené dňa 31.12.2009. Povinnou prílohou  podľa dohody o     poskytnutí   
dotácie  mala  byť  aj  písomná správa  o     činnosti  súboru.  Táto  správa k     vyúčtovaniu  nie  je   
priložená.
Vo vyúčtovaní sa vyskytli 2 výdavky, ku ktorým nie sú doložené účtovné doklady v     zmysle   
zákona o     účtovníctve. Bankový prevod vo výške 122,70-  úhrada poistného na súborové auto-   
potrebné k     tomuto príkazu doložiť účtovné doklady,  suma 38,86 €- členské vo vojenskom   
folklórnom združení- tak isto doložiť účtovné doklady v     zmysle zákona o     účtovníctve.  
6. OZ  Rožňavskí permoníci
Detský  folklórny  súbor  Haviarik  zastúpený   umeleckým  vedúcim   Ing.  Ivanom 
Nemčokom
Poskytnutá dotácia vo výške  3 210 € . Finančné  prostriedky  boli poskytnuté na akcie v roku 
2009  a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie  činnosti súboru, 
stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo  územia mesta, nákup 
krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície  nácvikov.
Vyúčtovanie predložené dňa 30.12.2009 v súlade s dohodou.
7.  Detská  ľudová  hudba  Lúčka,  zastúpená  s     umeleckým  vedúcim  Mgr.  Ondrejom   
Šmijákom.
Poskytnutá  dotácia vo výške 910 €
Finančné   prostriedky  boli  poskytnuté  na  akcie  v roku 2009  a to  na  cestovné  náklady, 
materiálové  náklady,  technické  zabezpečenie   činnosti  súboru,  stravné,  občerstvenie 
a ubytovanie  počas  vystúpení  a sústredení  mimo  územia  mesta,  nákup krojov,  vyplatenie 
honorárov, resp. korepetície  nácvikov.
Vyúčtovanie bolo predložené dňa 30.12.2009 v súlade s dohodou.
8.Folklórny súbor Búzavirág pri ZO Csemadok Rožňavazastúpený s     vedúcim súboru   
Norbertom Boroššom
Poskytnutá dotácia vo výške 3 210 €.. Finančné  prostriedky  boli poskytnuté na akcie v roku 
2009  a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie  činnosti súboru, 
stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo  územia mesta, nákup 
krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície  nácvikov. 
Vyúčtovanie bolo predložené dňa 31.12.2009 v súlade s dohodou.
9. DFS Szászorszép,zastúpený Mgr. Ibolyou Uličnou,
Poskytnutá dotácia vo výške 946 €. Finančné  prostriedky  boli poskytnuté na akcie v roku 
2009  a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie  činnosti súboru, 
stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo  územia mesta, nákup 
krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície  nácvikov. 
Vyúčtovanie bolo predložené dňa 30.12.2009.Dotácia bola  použitá  v súlade s dohodou.
10. Ľudová hudba Haviar, zastúpená vedúcim  Marošom Rusňákom.
Poskytnutá dotácia vo výške  615 €. Finančné prostriedky  boli poskytnuté na akcie v roku 
2009  a to  na  cestovné náklady,  materiálové  náklady,  na nákup hudobných nástrojov,  na 
technické  zabezpečenie činnosti súboru, stravné občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení 
a sústredení mimo územia mesta , nákup krojov a krojových súčasti.
Vyúčtovanie bolo predložené dňa 19.1.2010 – po lehote. Tento dátum je uvedený v     tlačive,   
avšak prezentačná pečiatka podateľne MsÚ chýba.
K     vyúčtovaniu nebola doložená správa o     činnosti  súboru za rok 2009. Predložené doklady   
boli  na sumu 498,570 € ,  zvyšná  časť dotácie  vo výške  116,43 € zdokladovaná nebola. 
Potrebné nevyúčtovanú časť dotácie vrátiť.

Záver kontroly:
1.Nevyúčtovanie  celej dotácie 
2. Predloženie vyúčtovania po lehote



3. Finančné prostriedky nepoužité v súlade s dohodou
4. Neúplné účtovné  doklady

5.V roku 2011  pri kontrole vyúčtovania dotácií sa nebudú uznávať kúpne zmluvy od 
súkromných osôb, len  nákupy tovarov s riadnym pokladničným dokladom.

Správa bola so zodpovednými zamestnancami   prerokovaná, bola prijatá lehota na prijatie 
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.


