MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
V Kvsuckoin Novom Meste

0 6 -07- 2012

VÝPIS Z UZNESENIA
č. 83/2012
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 14.06.2012

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I.

prerokovalo

v bode programu č. 10 Správu o výsledku následnej íinanenej kontroly č. 1/2012
II. hcrie na vedomie

správal o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012

Ing. J á n Hartel, v.r

primátor mesta

MESTO

Kysucké Nové Mesto
IČO: 0031405)9, DIČ: 202055309;-

Za správnosť odpisu: Labudíková, za?iics[nancc M s Ú

/
f

/

SPRÁVA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY č. 1/2012

Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad
Námestie slobody č. 94
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „MsÚ")

Predmet kontroly:

Kontrola zúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta v zmysle VZN
o poskytovaní dotácii.

Kontrolované obdobie:

rok 2011 '

Miesto a čas vykonania kontroly:

'
28.03.2012- 04.05.2012, MsÚ

Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
I. polrok 2012. Ciefom kontroly bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok zúčtovania dotácii
poskytnutých z rozpočtu mesta a ich použitie v súlade s účelom, na ktorý boli žiadateľom poskytnuté.
Kontrolné

zistenia:

Mesto, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je oprávnené zo svojho rozpočtu poskytovať dotácie na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania
a zamestnanosti. Podmienky, za ktorých sú dotácie poskytované, upravuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta. V kontrolovanom období tieto podmienky upravovalo VZN č. 8/2008 poskytovanie dotácii z rozpočtu
Mesta Kysucké Nové Mesto, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „VZN").
Pre rok 2011 bolo v rozpočte mesta'(po jeho úpravách) na účel dotácií schválené 6 733,- €.
V kontrolovanom období bolo v zmysle VZN, uzneseniami mestského zastupiteľstva, schválené poskytnutie
dotácií vo výške 4 370,- € Podrobnosti o poskytnutých dotáciách a ich vyúčtovaní tvoria prílohu č. 1.
Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov:
-

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2011,

-

Vyúčtovanie dotácie ev, č. 14408/11 zo dňa 11.11.2011,

-

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2011,

-

Vyúčtovanie dotácie ev, č. 16386/11 zo dňa 15.12.2011,

-

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2011,

-

Vyúčtovanie dotácie (bez ev. č.) zo dna 14.12,2011

-

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04/2011,

-

Vyúčtovanie dotácie (bez ev, č,) zo dňa 19.10,2011,

-

Zmluva o poskytnutí dotácie č, 05/2011,

-

Vyúčtovanie dotácie ev. č,: 16262/11 zo dňa 12.12,2011,

-

Výpis z kombinovanej zostavy me^ta za rok 2011 obdobie 01.01,2011 do 31,12.2011 za SÚ 372,

Predložené materiály obsahovali údaje, na základe ktorých bolí preverené nasledovné zistenia:
1.

Kontrola uzatvárania zmlúv o poskytnutí dotácie

Po schválení dotácie mestským zastupiteľstvom, mesto v zmysle čl, 8 ods. 1 VZN, uzatvorí so žiadatefmí
písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o poskytnutí dotácií jednotlivým žiadateľom na svojom zasadnutí dňa
08,09,2011, Následne, na základe uvedeného, mesto uzaívoriJo päť zmlúv o poskytnutí dotácie.

Kontrola v tejto oblasti bola zameraná na zistenie obsahových náležitostí uzatvorených zmlúv, Kontrolou
bolo zistené, že uzatvorené zmluvy okrem všeobecných náležitostí, obsahovali všetky náležitosti tak, ako to
určuje článok 8 ods. 3 VZN.
Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pred uzatvorením zmlúv vykonal predbežnú finančnú kontrolu
pripravovanej finančnej operácie tak, ako mu ío ukladá § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, keď k zmluvám boli
pripojené krycie listy preukazujúce výkon predbežnej finančnej konVoíy,
V súlade s ustanoveniami zákona č, 211/200 Z.z. zákona o slobode Informácií boli uzatvorené zmluvy
o poskytnutí dotácie zverejnené na internetôvej stránke mesta v deň ich podpisu a účinnosť nadobudli dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.

2.

Poskytnutie dotácie v určenej lehote

Podi'a článku 8 ods, 5 VZN, mesto odošle dotáciu žiadateľovi na jeho účet do 7 dní od podpisu zmluvy
primátorom mesta.
Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že finančné prostriedky boli žiadateľom poskytnuté v
stanovenom termíne, t,j. v súlade s ustanovením citovaného predpisu.

3.

Zúčtovanie poskytnutel dotácie

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný, v súladp s ustanovením článku 9 ods, 4 VZN, vykonať
do 15 kalendárnych dní od realizácie projektu. Vyúčtovanie, ktoré žiadateľ predloží prostredníctvom
podateľne MsÚ, musí obsahovať náležitosti tak, ako to ukladá ustanovenie článku 9 odS; 2, Na základe
predloženého vyúčtovania overí administratívny pracovník komisie, či finančné prostriedky boli použité
v súlade s predmetom zmluvy a oddelenie finančné overí správnosť predloženého vyúčtovania.

Termín zúčtovania

dotácie

Akcie, ktor/m bola poskytnutá dotácia na základe zmluvy č, 04/2011 ač. 05/2011, boli realizované pred
uzatvorením zmluvy. Termín na podanie vyúčtovania kontrolovaný subjekt vtom zmysle v uzatvorených
zmluvách upravil tak, aby bolo vyúčtovanie predložené do 15 dní od poukázania finančných prostriedkov na
účet žiadateľa.
Dodržanie zmluvne dohodnutého termínu na predloženie vyúčtovania nebolo možné objektívne overiť
v prípade žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva č. 3/2011 (Občianske.združenie priateľov hudby) a
č. 04/2011 (Mariášový klub), z dôvodu, že tieto neboli potvrdené odtlačkom prezentačnej pečiatky
s pridelením evidenčného čísla z centrálneho registratúrneho denníka.
Kontrolné zistenie č. 1: V prípade žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie
č. 3/2011 a 04/2011 nebol dodržaný postup v zmysle ustanovení článku 9 ods. 4
VZN, podľa ktorého .., „Žiadateľ predloží cez podateľňa MstJ vKNM vyúčtovanie na
referát
právny....

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia na základe zmluvy č. 05/2011 (Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Kysucké Nové Mesto) predložil vyúčtovanie dňa 12,12,2011, napriek tomu, že lehota
na jeho preloženie {tak ako fo vyplýva z uzatvorenej zmĺuvy) uplynula dňa 17.11,2011. Žiadaíeľ nepožiadal
poskytovateľa dotácie o predĺženie určeného termínu na jej vyúčtovanie.
Kontrolné zistenie č. 2: V prípade žiadateľa, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí č, 05/2011,
nebol dodržaný termín na predloženie vyúčtovania, V tomto prípade malo mesto za

-A

nesplnenie povinríosti zo strany'žiadateľa v zmysle článku 9 ods. 8 VZN
právo
na uplatnenie sankcie a) penále vo výške 1% z poskytnutej
dotácie za každý deň
omeškania, najviac do výšky poskytnutej
dotácie.,.

Mesto túto sankciu neuplatnilo.

Obsahové

náležitosti

vyúčtovania

Vyúčtovanie dotácie, ktoré je žiadateľ povinný predložiť, musí obsahovať všetky náležitostí tak, ako to určuje
ustanovenie článku 9 ods. 2 VZN,
Žiadatelia, s ktorými bola uzatvorená zmluva č, 04/2011 (Maríášový klub) a č, 05/2011 (Slovenský zväz
chovateľov - Základná organizácia Kysucké Nové Mesto) predložili vyúčtovanie dotácie, ktoré neobsahovalo
vecné vyhodnotenie projektu zo strany žiadaleľa. Materiály preložené ku kontrole neobsahujú výzvy na
doplnenie nesprávneho vyúčtovania.
Kontrolné zistenie č. 3: V prípade žiadateľov, s ktorými bola uzatvorená zmluva č, 04/2011 a č, 05/2011
nebol dodržaný postup v zmysle ustanovení článku 9 ods. 6 VZN, podľa ktorého: „V
prípade
nespráyneh(^
vyúčtovania,
referát právny
vyúčtovanie
vráti žiadateľovi
a
písomne vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 kalendárnych
dni od doručenia výzvy na
opravu vyúčtovania predložil opravené
vyúčtovanie."

Overenie

oprávnenosti

použitia

dotácie

Overenie skutočnosti, či poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s predmetom zmĺuvy
vykonávajú príslušní administratívni pracovníci komisie (článok 9 ods. 4 VZN). Z materiálov predložených
kontrole nebolo možné zistiť, či príslušní pracovnici overili použitie finančných prostriedkov s predmetom
zmluvy. Jednotlivé materiály neobsahujú identifikovateľný záznam o vykonaní takejto kontroly.
Overenie skutočnosti, čí je predložené vyúčtovanie správne, vykonáva oddelenie financií a správy majetku,
Z predložených dokladov nebolo možné zistiť, či táto povinnosť bola splnená. Tak ako je uvedené vyššie,
materiály neobsahujú identifikovateľný záznam o vykonaní takejto kontroly.
Z kontroly predložených vyúčtovaní poskytnutých dotácií vyplynulo:

1. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podľa ^mluvy č. 1/2011
Žiadateľ predložil vyúčtovanie v zmysle ustanovení článku 9 ods, 2 VZN spolu s príslušnými dokladmi.
Predložené doklady obsahovali všetky náležitostí tak, ako to ukladá zákon č, 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov. Prostriedky v hodnote 2,62 € (na poštovné a na publicitu) nevyčerpal.
Skutočnosť, že žiadateľ nevyčerpané prostriedky mestu vrátil, nebolo preukázané,
2. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podľa zmluvy č. 2/2011:
Žiadateľ predložil vyúčtovanie v zmysle ustanovení článku 9 ods. 2 VZN spolu s príslušnými dokladmi.
Predložené doklady obsahovali všetky náležitosti tak, ako to ukladá zákon č. 431/2002 Z.z, o účtovníctve
v znení neskorších predpisov,

3. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podľa zmluvy č, 3/2011:
Žiadateľ predložil vyúčtovanie v zmysle ustanovení článku 9 ods. 2 VZN spolu s príslušnými dokladmi.
Predložené doklady obsahovali všetky náležitosti tak, ako to ukladá zákon č. 431/2002 Z.z, o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
^

\
4. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podľa zmluvy c. 04/2011:
Žiadateľ predložil vyúčtovanie v zmysle ustanovení článku 9 ods. 2 VZN spolu s príslušnými dokladmi okrem
vecného vyhodnotenia projektu. Na doplnenie nebol žiadateľ vyzvaný. Predložené dokíady, ktoré
preukazovali použitie 108,- € a 442,50 €, nezodpovedali účtovným dokladom v zmysle ustanovenia § 10 ods.
1 zákona č, 431/2002 Z.z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov - príjmové pokladničné doklady neboli
označené číslom.

5. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej podľa zmluvy č, 05/2011:
Žiadateľ predložil vyúčtovanie v zmysle ustanovení článku 9 ods, 2 VZN spolu s príslušnými dokladmi okrem
vecného vyhodnotenia projektu. Na doplnenie nebol žiadateľ vyzvaný. Predložené doklady, ktoré
preukazovali použitie 725,- € a 216,- € nezodpovedali ú č t o v n ý dókladom v zmysle ustanovenia § 10 ods, 1
zákona č, 431/2002 Z,z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov - príjmové pokladničné doklady neboli
označené čistom. Podpisy príjemcu na dodacom liste, na výdavkovom pokladničnom doklade vystavenom
ZO SZCH í na príjmovom pokladničnom doklade vystavenom dodávateľom, sú íoíožné,
Použitie prostriedkov na nákup kancelárskych potrieb v mesiacoch február, apríl a jún 2011, a rovnako
elektroinštalačný a spojovací materíál zaobsíaraný v júli 2011 nepreukazujú žiadnu súvislosť s poskytnutím
dotácie z rozpočtu mesta na účel okresnej výstavy zvierat konanej v dňoch 23,9. - 25.9.2011, Tieto
prostriedky neboli použité na účel, na ktorý bolí žiadateľovi z rozpočtu mesta poskytnuté.
Prebratie cien je zdokladované listom s názvom „prezenčná listina - čestné ceny 39 ks", ktorá má
preukazovať podpismi jednotlivých ocenených, prevzatie cien. Vzhľadom na obsah listiny a na zrejmé
skutočnosti vyplývajúce z nej, možno pochybovať o pravosti podpisov v nej uvedených.
Kontrolné zistenie č. 4: V prípade žiadateľa, s ktorým bola uzatvorená zmluva č, 05/2011 o poskytnutí
dotácie, nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia článku 9 ods. 9 VZN, podľa
ktorého: „V prípade, že finančné prostriedky
bolí použité v rozpore s predmetom
zmluvy, mesto prostredníctvom
právneho referátu^ požiada o vrátenie dotácie v plnej
výške 3 žiadateľ je povinný zaplaliť zipkmú
pokutu vo výške 100 % z
poskytnutej
dotácie. Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu v lehote do 30 kalendárnych
dni od doručenia
výzvy na vrátenie
dotácie."

4.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

Tak ako to vyplýva z predložených dokladov, potvrdených žiadateľom, ktorému bola poskytnutá dotácia na
základe zmluvy č. 1/2011 - Rekapitulácia finančného vyúčtovania na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo
dňa 11.11.2011, z celkovej pridelenej dotácie vo výške 610 € neboli zúčtované finančné prostriedky vo výške
2,62 €. Táto suma mala byť podra zápisu v rekapitulácii vrátená na účet poskytovatefa. K vráteniu
nezúčtovaných prostriedkov však do termínu vykonania kontroly zo strany žiadateľa nedošlo. Poskyíovateľ
prostriedkov ho k plneniu nevyzval.
Kontrolné zistenie č. 5: V prípade žiadateľa, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie č,
1/2011 neboí dodržaný postup podíá článku 9 ods. 3 VZN, podľa ktorého:
„Nevyčerpané
finančné prostriedky
z nerealizovaného
projektu alebo jeho časti je
príjímateľ povinný vrátiť na účet uvedený v zmluve o poskytnutí
dotácie, a to do 15
kalendárnych
dni od predloženia
vyúčtovania,
najneskôr do konca kalendárneho
roka,
v ktorom bola dotácia
poskytnutá"

Záver:
Kontrolou boli zistené nedostatky tak, ako sú uvedené v kontrolných zisteniach č. 1 až č. 5, Tieto kontrolné
zistenia upozorňujú na to, aby zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov boli dôslednejšie
dodržiavané podmienky stanovené VZN a s t ý m spojené úkony prí prijímaní a posudzovaní žiadosti
o poskytnutie dotácií a rovnako aj ich vyúčtovania.

\
\

/
/

o kontrolných zisteniach bola vypracovaná správa, ktorá bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole
prerokovaná so zodpovednou osobou kontrolovaného subjektu, Zároveň bolo kontrolovanému subjektu
uložené prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, predložiť
správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou
kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia v zmysle platných predpisov.

V Kysuckom Novom Meste, 8. júna 2012
Ing, Eva Chládková
hlavná kontrolórka mesta

Príloha č. 1
ŽIADATEĽ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnvcíi služieb, Ul. Ľ. Štúra 1210. Kysucké Nové Mesto
Účel doíécie:
„Tanečná módna show seniorov"
Termín konania:
27.10.2011
Žiadané z rozpočtu mesta:
1 200,- €
Ooíécfa sc/jváíená: 08,09,2011, TO výške: 610,-€, uznesenie č,; 108/2011 bod li.,
Zmluva
číslo: 01/2011, úc/nné; 14.10,2011
Prosf riedky poskyínufé: 20.10,2011, termín
iJčeľ
1. hudba: 50,-€,

vyúčtovania:

doll,11.2011

Z občerstvenie: 210,-€, p
3. publicita; 10,-€,
4. doprava: 40,- €,
5. poštovné; 10,6. ocenenia
a prezenty:
140,- €,
7. výzdoba sály: 150,- €
Vyúčtovanie vykonané dňa: 11.11.2011

í

^

Použ)fie prosíVíedkov; Použitie bolo vykonané doloženými účtovnými dokladmi, a to výdavkovými pokladničnými
dokladmi (VPD) a fakíúrami (DF) podľa nasledujúceho pretifadu:
1. hudba - hudobný doprovod na akcii: 50,- € (VPD č. 287/V),
2.

občersívenie - domáca klobása, potraviny, ovocie, zelenina, nápoje: 313,40 €
1, DFč, 754/2011 + dodací list - 150,61 €,
2, DF č, 749/2011 + dodací l i s í - 341,05€,
publicita - príprava grafiky a vytlačenie pozvánok: 9,98 € [DF č. 707/2011;),
doprava: 4 0 , - € ( D F č , 761/2011),
poštovné: 7,40 €,

3.
4.
5.
6.

ocenenia a prezenty - poháre na vyhodnotenie, materiál na výrobu anjelov, ikebán a obrázkov: 146,63 €
1.DF 745/2011 - 2 8 , 9 0 €

Z DF 715/2011 - 116,83 €
7. výzdoba sály ~ materiál na dekoráciu: 198,68 €
1. DF 688/2011 - 153,48 €

(

,

2 doklad z registračnej pokladne - 9,85 €
3, doklad z registračnej políladne - 35,35 €.
Z celkovej dotácie vo výške 610,- € neboli zúčtované finančné prostríedky vo výške 2,62 €. Vrátené na účet
mesta neboli.
ŽIADATEĽ:
Ccolrum pedapogicko - psychologického .poradenstva a Drevencie.
Účel dotácie:
„Burza stredných Škôl a integrované kariérne poradenstvo"
Termín konania:
26,09.2011 -31,12.2011
Žiadané z rozpočtu mesta:
1 660,- €
Dotácia schválená:
Zmluva
číslo:
Prostriedky
Účei:

Kysucké

Nové Mesto

08.09.2011, vo ľýš/(e.- 1 660,-€, uznesen/e č,; 107/2011 bod llí.
02/2011, účinná: 15.10.2011

poskytnuté:

20.10.20U,

termín

vyúčtovania:

dot5,1Z201l

1. prenájom 17 prezentačných stánkov: 590,- €,
2. výroba ioga a označenie škôl; 100,- €,
3. publicita: 30,-€,
4. kancelárske potreby a poštovné: 400,- €,
5. technické zabezpečenie CPPPaP KNM; 540,- €.
Vyúčtovanie vykonané dňa: 15.12.2011

'

í

Použitie prostriedkov.
Použitie bolo vykonané doloženými účtovnými dokladmi, a to objednávkaiTii, výdavkovými
pokladničnými dokladmi (VPD) a faktúrami (DF) podľa nasledujúceho prehľadu:
1,

prenájom 17 prezentačných stánkov; (objednávka + FA č, 17/2011 v hodnote 1 320,- €),

2.
3.

výroba Ioga a označenie škôl: (objednávka + FA č. 28/2011 v hodnote 200,-€),
publicita: [objednávka + FA č, 201217 v hodnote 30,- €),

4,

l<ance!árske potreby a poštovné: nákup lamino fólia, toaletný papier, vizitky, kancelársky papier, farebné
tonery, archívne boxy, stuha, dekoračný materiál, dierovaó, podľa predložených dokladov: 553,78 €
1. objednávka + FAč. 1100043 v hodnote 100,- €
2. objednávka + FA č. 1100042 v hodnote 439,98 €,

^

5.
/

3, pokladničný doklad + VPD č. 123 v hodnote 2,30 €
4. pokladničný doklad + VPD c, 122'v hodnote 11,50),
technické zabezpečenie C P P P a P KNM: skladacie stoly - 3 ks, pracovná doska, úložná závesná polica,
odborná literatúra 7 ks, čítač kódov Penfriend - pristroj na označovanie a hľadanie etikiet, box na puzlle 2 ks,
USB kábel - 2 ks, HDMl kábel, kábel VGA, lišty, skrutka, hmoždinka, predlžovačka, vr. do bet 2 ks, kábel
sieťový predlžovací, napájači, VGA podľa predložených dokladov: 846,22 €
(1. objednávka + FA č. 1100058 v hodnote 484,98 €
2. objednávka + FA č. 10181218 v hodnote 69,72 €
3. objednávka, dodací list, FA č. 111020 v hodnote 135,-€
4. objednávka + FA č. 110118 v hodnote 55,97 €
5. objednávka + FAč. 11COM0161 v hodnote 22,60€
6. pokladničný doklad + VPD č. 119 v hodnote 28,35 €
7. pokladničný doklad + VPD č. 101 v hodnote 31,64 €
8. pokladničný doklad + VPD č. 121 v hodnote 17,96 €)

ŽIADATEĽ: Občianske združenie priateľov hudby. Kysucké Nové Mesto
Účel dotácie:
„JA A MOJE MESTO"
Termín konania:
do 30,11.2011
Žiadané z rozpočtu mesta:
300,- €
Dotácia sctivátená:
08,09.2011, vový^ke:
|300,-€, uznesenieč:
107/2011 bod IV,
Zmluva
číslo: 03/2011, úc7nná; 21.10,201
Prostriedky poskytnuté:
27.10,2011, termín vyúčtovania:
do 15.12.2011
Účel: 1. propagácia a reklama; 80,- €,
2. ceny pre súťažiacich: 220,- €.
Vyúčtovanie vykonané dňa: 14,12.2011
Použitie prostriedkov.
Použitie bolo vykonané doloženými účtovnými dokladmi - faktúrami (DF) podľa nasledujúceho
prehľadu;
1,

propagácia a reklama výtvarnej súťaže -

fotografovanie súťaže, spracovanie foto, grafická úprava

a tlačiarenské práce, tlač builtenov: 120,- € FA č. 024/2011,
2,

ceny pre súťažiacich - sady výtvarných pomôcok, pastelky, prívesky, vymaľovánky, popisovače a pod.
1.

FA č. 285/2011 v hodnote 180,29 6

2.

FA č, 286/2011 v hodnote 142,02 €.

ŽIADATEĽ:
Maríášový klub, Kysucké Nové Mesto
Účel dotácie:
„Slovenský pohár v mariáši"
Termín konania:
15,10.2011
Žiadané z rozpočtu mesta: 700,- €
Dotácia schválená:
08,09.2011, vovýšj^e:
700,-€, uznesenieč:
107/2011 bod V!.
Zmluva
číslo:
04/2011, íič/n/?á.- 27,10,2bl1
Prostriedky poskytnuté:
02.11,2011, temiín vyúčtovania:
do 17.11,2011
Účel:
1. prenájom priestorov: 100,-€,
2.
ceny: 200,-€,
3.
poplatky SZMK: 280,-€,
4.
materiálne náklady (karty): 120,- €.
Vyúčtovanie vykonané dňa: 19.10,2011
Použitie prostriedkov:
Použitie bolo vykonané doloženými účtovnými dokladmi, a to výdavkovými pokladničnými
dokladmi (VPD) a faktúrami (DF) podľa nasledujúceho prehľadu:
1, prenájom priestorov; (PPD č. 230 v hodnote 100,- €),
2.

ceny: prezenčná listina víťazov turnaja 1. až 12. miesto preukazujúca prebratie finančných odmien
ocenenými v hodnote 1 630,- €, dokiad z registračnej pokladne preukazujúci zakúpenie športových trofejí
v hodnote 115,-€

3.

poplatky SZMK: P P D bez čisla - odvod z turnaja vystavený Slovenským zväzom mariášových klubov dňa

4,

materiálne náklady (karty):

15,10,2011 vhodnole 442,50 €,
1, PPD bez čísla - predaj kariet 240 ks á 0,45 € v hodnote 108,- €,
2. doklad z registračnej pokladne preukazujúci zakúpenie kancelárskych potrieb v hodnote 46,- €.

ŽIADATEĽ; Slovenský zväz chovateľov Základná_ofganlzácia Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto
Účel dotácie:
„Okresná výstava zvierat s expozíciou mladých chovateľov"
Termín konania:
do 24.09.2011
Žiadané z rozpočtu mesta:
1 100,-€
Doŕácŕa sc/ívá/ená,- 08.09,2011. vovýške:
1100,-€, uznesenieč.:
107/2011 bod V,
Zmluva
číslo:
05/2011, účinná:
27,10,2011
Prostriedky poskytnuté:
02,11,2011, ferm/n \/ytíčŕovan/a: do 17,11.2011
Účel:
1. propagácia a reklama: 100,-€,
2. klietky: 700,-€,
3. ceny: 300,-€.
l/yúčfovan/e vykonané dňa: 12,12,2011
1. propagácia a reklama:
tlačivá - PPD, VPD, evidencia prevádzky autortv)biIu, platobný poukaz (5 bal. + 3 baľ), baliaci
papier; doklad z RP (registračná pokladňa) 20,87 € (29.4.2011),
-

toner - doklad z RP; 12,40 € (9.2.2011)
tlačivo "šatňový blok" - doklad z RP: 3,78 € (16.9.2011)
kopírovací papier - doklad z RP: 4,58 €, (nečitateľný deií.9.2011)

2.

-

hmoždinky, lanko, háčik - doklad z RP: 8,52 € (22,9,2011)

-

nálepky a niečo nečitateľné - doklad z RP: 2,50 € (22,9.2011)

-

kancelárske potreby-doklad z RP: 0,86€ (22,9.2011)

-

krycia plachta - doklad z RP: 6,90 € (22,9,2011)

-

toner (2 ks) - doklad z RP: 31,50 € [21,9,2011)

-

toner-doklad z RP; 12,50 € (22,9.2011)

-

tlačivo - doklad z RP: 2,50 € (16.6.2011)

-

dosky 1,5 m^, 25 mm II. trieda: 216,- 6 1.

dodací list č. 37/11 PPD 20,9,2011

2.

VPD č. 4 zo dňa 20.9.2011 (ZO SZCH)

3.

PPD bez čísla zo dňa 20.9.2011 (F. Hruška, Rudina)

-

elektroinštalačný materíál - doklad z RP; 40,43 € (11.7.2011)

-

spojovací materíál - doklad z RP; 13,08 € {14.7.2cll1) •

klietky-12 ks 725,04 €
1,

Faktúra č. 11047/A z 18.10.2011 - 725 € + VPD č. 5 zo dňa 18.10,2011 + PPD bez poradového čisla zo
dňa 18.10.2011

3.

Ceny- poháre, emblémy, štítky 39 ks 304,20€ (16,9,2011)
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