Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2020
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.
Kontrola bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roka
2020.
Číslo kontroly: HK/2/2020
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou, IČO: 50801805, Užhorodská 21, 040 11 Košice
Cieľ kontroly :
Cieľom kontroly bola kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti využitia
finančných prostriedkov, ktoré boli športovému klubu Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou
poskytnuté z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou formou dotácie na šport v roku 2019.
Termín realizácie kontroly: 6.3.2020 – 7.4.2020
Výsledky kontroly: Kontrolou boli preskúmané podklady viažuce sa k čerpaniu dotácie,
ktorá bola poskytnutá kontrolovanému subjektu vo výške 2500 eur zmluvou o poskytnutí
dotácie č. 314/2019. Išlo najmä o faktúry, výpisy z účtov, vyúčtovanie cestovných nákladov.
Z dôvodu osobitnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu prebiehala komunikácia
s kontrolovaným subjektom on-line spôsobom a rovnako tak prebehlo aj doručovanie
podkladov ku kontrole. Aj takýto priebeh kontroly sa ukázal ako bezproblémový.
Finančné prostriedky v sume 2500 eur boli využité na:
• Dopadové žinenky, kúpa – 405 eur
• Sústredenie vo Vysokých Tatrách, Štrbské pleso (6 dní, 10 detí + 1 dospelý,
ubytovanie +strava) – 900 eur
• Cestovné, licencie, štartovné – 324,30 eur
• Web stránka klubu, vytvorenie – 400 eur
• 2. ročník podujatia „Pasovačka nad Bodvou a moldavské preťahovanie lanom“ –
470,70 eur
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Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Povinnému subjektu bola odoslaná Správa z kontroly č. HK/2/2020 (rozsah 1 strana A4) dňa
7.4.2020 elektronicky e-mailom a zároveň aj klasickou poštovou zásielkou, čím bola kontrola
ukončená.

Táto správa je spracovaná na 2 stranách.

V Moldave nad Bodvou, 7.4.2020

............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 239/2020
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2019, Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2020,
Správa o kontrolnej činnosti HK 2/2020, Návrh plánu kontrolnej činnosti
HK na 2. polrok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 berie na vedomie
1) Správu o výsledku kontroly č. HK/6/2019
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/2/2020
3) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 2/2020
 schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.

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 20. 05. 2020

