Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022
Pre: Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého
hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou
(ďalej aj ako „MsZ“) správu o výsledku kontroly.
V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové
dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa
osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Číslo kontroly: HK/2/2022
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Združenie Bodva E, IČO:31956459 , Hlavná 130, 045 01 Moldava nad Bodvou.
Cieľ kontroly : kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti využitia
finančných prostriedkov, ktoré boli organizácii Združenie Bodva E poskytnuté z rozpočtu
mesta Moldava nad Bodvou formou dotácie v roku 2021.
Termín realizácie kontroly: 24.1.2022 – 28.2.2022
Správa z kontroly bola odoslaná povinnej osobe dňa 28.2.2022, čím bola kontrola ukončená.
Výsledky kontroly:
Združenie Bodva E získalo v roku 2021 od mesta Moldava nad Bodvou finančnú podporu
poskytnutím dotácie z rozpočtu mesta v celkovej sume 2 700 eur na dva účely:
1. Dotácia vo výške 2000 eur bola poskytnutá na pokrytie časti nákladov na organizačné
zabezpečenie podujatia Pohár Bodvy 2021 (centrálne číslo zverejnenej zmluvy
o dotácii č. 350/2021). Ide o športové podujatie pre verejnosť ponúkajúce súťažné
disciplíny v behu, bicyklovaní a on-line korčuľovaní. Konalo sa dňa 28.8.2021.
Prostriedky dotácie boli použité na zdravotnícke zabezpečenie pretekov, tlač
informačno-propagačnej brožúry o podujatí, na úhradu odmien pre súťažiacich
v jednotlivých kategóriách, web hosting pre webstránku podujatia.
2. Dotácia vo výške 700 eur bola poskytnutá na pokrytie časti nákladov na činnosť
speváckeho súboru „Vox Columbellae“ v roku 2021 (centrálne číslo zverejnenej
zmluvy o dotácii č. 351/2021). Prostriedky dotácie boli použité na cestovné náklady,
kancelárske potreby, na občerstvenie, na kvety a prezenty, notársky poplatok.
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V oboch prípadoch boli popri využití prostriedkov z poskytnutej dotácie využité aj vlastné
zdroje žiadateľa, ktoré boli určené na spolufinancovanie opisovaných aktivít.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Táto správa je spracovaná na 2 stranách.
V Moldave nad Bodvou, 2.3.2022

............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 536/2022
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2021
Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022
Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
1) Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2021
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/2/2022
3) Správu o kontrolnej činnosti HK 1/2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 25. 03. 2022

