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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 06. 02. 2020

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

číslo 12020

Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podIa *7 ods. 4

Zákona č.58312004 Z.z. v z.n.p.

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola dotácii poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podia 7 ods.4 Zákona č. 583/2004 Zz.

V znp.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dáturn podpisu uznesenia: 2020
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba:
PhDr. Jozef Fedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný kontrolór‘9
predk(adá Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš (ďalej v texte“MSZ“) v súiade s ust. -u
18f ods.1 p[sm. d) Zák.č.369/1 990 Zb. v platnom zneni nasledovnú Správu o výsledku kontroly.

II. Povinná osoba:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad — odbor sociálny
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

III. Označenie kontroly podl‘a plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola dotácií poskytnutých mestom Liptovský Mikuláš podľa 7 ods. 4 Zákona
č.58312004 Z.z.
Kontrolované obdobie : rok 2018, vybratá vzorka

Kontrola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schválenom uznesením mestského
zastupitelstva č.33/2019 zo dňa 20.06.201 9.

IV. Ciel‘ kontroly; overiť objektĺvny stav kontrolovaných skutočnosti a súlad SO všeobecne
záváznými právnymi predpismi, VZN č.15/2O16NZN So zameranirn sa na preverenie procesu
poskytnutia, použitia a zúčtovania účelových dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta.

V. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č.91K012019 (ďalej v texte „Správa“) na
oboznámenie povinnej osobe:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá
bola doručená povinnej osobe dňa 13.12.2019

Krátky opis kontrolovanej dokumentácie
V rámci predmetu kontroly oprávnená osoba preverovala:

• Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a súJad so všeobecne záváznými
právnymi predpismi, VZN č.15/2016/VZN So zameranim sa na preverenie procesu
poskytnutia, použitia a zúčtovania účelových dotáciĺ poskytnutých z rozpočtu mesta.

• Obsah a zverejnenie grantovej výzvy na rok 2018
• Rozhodnutie primátora mesta o poskytnutí dotácií na základe grantovej výzvy na rok 2018

podIa Čl.5 ods. 2 VZN č.15/2016
• Posúdenie žiadostĺ v príslušnej komisii MsZ podIa ČI.5 ods, 1 VZN č.15/2016
• Náhodným výberom vybrané vzorky oprávnenou osobou poskytnutých dotácií a v rámci

nej odkontrolované spisy:
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a) Žiadosti o dotáciu podané podia Čl.3 ods. 2 a 3 VZN Č. 15/2016 vrátane overenia
finančnou kontrolou

b) Zrnluvy o poskytnutí dotácie uzavreté poda Čl.6 VZN Čl 5i2016, vrátane overenia
návrhu zmluvy finančnou kontrolou na krycom liste ku zmluve a potvrdenia
o zverejnení zmluvy na webovom sĺdle mesta podIa Zákona č.21 1/2000 z.z.

c) Zúčtovanie poskytnutej dotácie vykonané podľa Čl.7 VZN Č. 15/2016, vrátane
overenia finančnou kontrolou

d) Platobné poukazy, vrátane overenia finanČnou kontrolou
e) Výpisy z bežného účtu mesta- bezhotovostný prevod finančných prostriedkov vo

výške dotácie na bežný účet prijimateľa dotácie

A. Obsah a zverejnenie grantovej výzvy

Pre účely poskytnutia dotáciĺ prostrednictvom grantov vyhlásilo mesto Liptovský Mikuláš dňa
26.01.2018 Grantovú výzvu na prekladanie žiadostí O finančnú dotáciu z rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš pre rok 2018“ (d‘alej v texte len „Grantová výzva“) pre nasledovné
oblasti - kultúra, šport a sociálna a humanitárna oblast‘. Grantová výzva bola zverejnená
na webovom sídle mesta www.mikuias.sk v sekcii — samospráva- grantové výzvy- grantová
výzva pre rok 2018. Uzávierka žiadostí o finanČnú dotáciu vo všetkých oblastiach bola
stanovená do 26.02.2018 do 12.00 hod.

V rámci grantovej výzvy boli stanovené nasledovné všeobecné priority ako aj
špecifické priority pre konkrétnu oblast‘:

Všeobecné priority na rok 2018:
• Zlepšiť kvalitu života občanov v meste Liptovský Mikuláš
• Zvyšovať filantropiu občanov mesta (darovať svoj volný čas, služby, vedomosti,

priestor) s ciel‘om podporit všeobecné dobro a dosiahnuť vyššiu kvalitu života
• ZabezpečiV rozšírenie aktivít na území mesta vo všetkých oblastiach s ciel‘om udržať

a oživiť spoločenské dianie od mestskej, regionálnej až po medzinárodnú úroveň
• Zabezpečíť čo najväčšiu transparentnosť rozdel‘ovania verejných financií

Špecifické priority pre rok 2018 pre Sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť:
• Podpora organizácií, ktoré zabezpečujú služby občanom bez pristrešia a občanom

v núdzi
• Podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, pre občanov

chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých
• Podpora zachovania a zlepšovania zdravia u seniorov a občanov s róznym druhom

zdravotného postihnutia formou rehabilitačných služieb rekordných a výchovných pobytov
Priority uvedené v grantovej výzve boji v súlade s účelmi poskytnutia dotácie

uvedenými vo VZN Č. 15/2016.
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B. Na základe Grantovej výzvy bob v oblasti sociálnej a humanitárnej v roku 2018
podaných 11 grantových projektov, uvedených v tabul‘ke č.1:

Tabuľka Č. 1

Celková Požadovaná DátumNázov Názov
Výdavky suma dotácia 80% doručeniaorganizácie projektu

projektu od mesta žiadosti
Ubytovariie, strava,

1. Lobelka, s.r.o., Letný sociálny tábor pedagogický dozor, 2.994€ 1.000€ 16.02.2018Liptovský Mikuláš s Lobelkou
vstupné. propagácia

2. Marián Osacký — Úhrada hipoterapie
szČo, Liptovský

Hipoterapia
a canisterapie pre 1.200€ 1.000€

26.02.20180 10,20
hod.a Canisterapia

Mikuláš tZP klientov
3. OZ Centrum Ligda Rehabilitačně a Permanentky

— 26.02.20180 10.40
— asociácia pre rekondičně služby rehabilitačný 1.000 € 700 €

hodtelesne postihnutých pre ztP členov 02 program

I Elektrická energia.
voda, plyn. uteráky,

4. Slovenský červený
Pomoc ruďom bez

hygienicke pomácky.
26.02.2018o 0940čistiace 3.340 € 1.000 €križ — územný spolok

domova hod.Liptov a dezinfekčně
prostriedky, plachty,
potraviny

5. Slovenský zväz Rehabililačné
26.02.2018o 10.00telesrie postihnutých služby pre občanov Permanentky

— 1 000 € 700 €ZO Č. 052 Liptovský mesta s telesným rehabililačné služby hod.
Mikuláš postihnutím
6. Slovenský zváz
telesne postihnutých Sociálno—
— Združenie rodičov rehabilitačný pobyt Rehabilitačně

3 152€ 500€ 1902 2018zdravotne — Hotel Alexandra, procedúry
postihnutých detí — Liptovský Ján
Klub Koliesko
7. Spišská katolicka

Slaráme Sa O vaše Zdravotnickycharita — ADOS, 950 € 760€ 22.02.2018zdravie materiálLiptovský Mikuláš
B. Spišská katolicka
charita — Dom Vybavene
Charitas Božej Aj naše ručičky

kuynky. pomócky 1.250€ 1.000€ 2202.2018
. dokážu byt‘ šikovné

prozreternosti - na pracovnú terapiu
Denný stacionár
9. Spišská katolícka

Materiál do tkáčskejcharita — Dom Veselo a hravo 252€ 220€ 23.02.2018a keramickej dielneCharitas_Sv._Kláry
Zlepšeniu

10. Spoločnost‘
zdravotného stavu

Ubytovanie,
psoriatikov a

seniorova občanov Vstupné, Strava
1.300€ 1.000€ 12.02.2018atopikov SR

— so zdravotným a občerstvenie
Liptovský Mikuláš

postihnutím
11. Zva lndividuálny
postihnutých rehabilitácia členov

Permanentky — 26.02.2018o 10.50600€ 480€civilizačnými ZPCCH,
rehabilitačné služby hod.chorobami v SR, ZO ZO Liptovský

Liptovský Mikuláš Mikuláš

Celková rozpočtovaná suma: 5 500 €
V projekte sú zahrnuté len oprávnené výdavky — 80% spoluúčasť

Ph dátume 26.02.2018 sú uvedené časy podania žiadosti, nakol‘ko to bol posledný deň, kedy bob
možné podaf žiadosť o dotáciu do 12.00 hod.
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C. Posúdenie žiadosti v komisii a zoznam organizácii, ktoré požiadali o grant
a odporučených finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš:

Dňa 14.03.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej, kde boli prehodnoteně
všetky žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. O grant požiadalo 11 žiadateľov, ktori splnili
požadované kritéria v zmysle Všeobecne závázného nariadenia č. 15/2016 o poskytovaní
finančných dotácii z rozpočtu mesta. Komisia jednohlasne navrhla výšku poskytnutého príspevku
pre jednotlivých žiadateľov.
Výzva bola v rámci grantovej sféry uverejnená na stránke mesta Liptovský Mikuláš a taktiež bol
zverejnený zoznam organizácií, ktorí požiadali o grant a odporučených dotáciách z rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš pre rok 2018.

D. Rozhodnutie primátora mesta o poskytnutí dotácií

V súlade s Či. 5 ‚Schvalovací proces‘ ods.2 VZN Č. 15/2016 bol po posúdení podaných žiadosti
v predmetnej komisii predložený primátorovi mesta písomný návrh na rozhodnutie o poskytnuti
dotácií konkrétnym žiadatelöm o výške každej dotácie. Na základe predloženého návrhu primátor
mesta dňa 20.marca 2018 rozhodol o poskytnuti 9 dotácií v oblasti sociálnej a humanitárnej
v ceikovej výške 5 500,- € Tento celkový objem finančných prostriedkov bol v súlade s objemom
finančných prostriedkov, ktoré boll ku dňu vydania rozhodnutia zapojené v rozpočte mesta na rok
2018. Prehl‘ad prijímateľov dotácie s názvom projektu a priznanej dotácie je uvedenýv nasledujúcej
tabul‘ke.

Tabulka č. 2

Odporučená výška
P2. Žiaclatel‘ Projekt- účel dotácie dotácie komisiou

(v €)

Letný sociálny tábor s Lobelkou — ubytovanie,
1 Lobelka, s.r.o., Liptovský

strava, pedagogický dozor, vstupné, 450€
‘ Mikuláš ‘propagaci a

Marián Osacký — SZČO, Hipoterapia a Canisterapia — úhrada
500 €2.

Liptovský Mikuláš hipoterapie a canisterapie pre tZP klientov

OZ Centrum Ligda —

Rehabilitačné a rekondičně služby pre ZtP
300 €3. asociácia pre telesne

členov OZ — permanentky n rehabilitáciupostihnutých

Pomoc íuďom bez domova - elektrická
Slovenský červený križ — energia, voda, plyn, uteráky, hygienické

1.000€územný spolok Liptov pomčcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky,
I plachty, potraviny

Slovenský zváz telesne Rehabilitačné služby pre občanov mesta
5. postihnutých ZOČ. 052 s telesným postihnutím — permanentky na 450€

Liptovský Mikuláš rehabilitačný program
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Slovenský zväz telesne
postihnutých — Združenie Sociálno—rehabilitačný pobyt — Hotel

6. rocličov zdravotne Alexandra, Liptovský Ján — rehabilitačně 450 €
postihnutých deti — Klub procedúry
Koliesko

Neschválená

Spišská
katolicka charita — Staráme Sa o vaše zdravie — zdravotnícky žiadosť v zmysle

• ADOS, Liptovský Mikuláš materiál, Čl. 3 ods. (9) VlN
Č. 15I2O1BNZN

Spišská katolicka charita —

Dom Charitas Božej
Aj naše ručičky dokážu byť šikovné —

8. prozretel‘nosti - Denný vybavenie kuchynky, pomčcky na pracovnú 1.000€
terapiu,

stacionár

! Neschválená

Spišská
katolicka charita — Veselo a hravo — materiál do tkáčskej žiadost‘ v zmysle

‘ Dom Charitas Sv. Kláry a keramickej dielne, Čl. 3 ods. (9) VZN
Č. 15120161VZN

Spoločnost‘ psoriatikov a Zlepšeniu zdravotného stavu seniorova
10. atopikov SR — Liptovský občanov so zdravotným postihnutím — 1.000 C

Mikuláš ubytovanie, vstupné, strava a občerstvenie,

Zväz postihnutých lndividuálny rehabilitácia členov ZPCCH, ZO
11. civilizaČnými chorobami Liptovský Mikuláš - permanentky rehabilitačně 350€

v SR, ZO Liptovský Mikuláš stužby

5.500 €SPOLU;

V zmysle platného VZN Č. 15120161VZN bolj jednotliví žiadatelia vyzvaní k podpisu Zmluvy
o finančnej dotácii. Všetci úspešní žiadatelia mohli aktivity v rámci podaného projektu realizovať.

Schválené žiadosti o finančné dotácie sú zverejnené na webovom sídle mesta www.mikulassk
v sekcii — samospráva- grantové výzvy- grantová výzva pre rok 2018.

E. Poskytnutá dotácia — dotácia o poskytnutí ktorej, rozhodne primátor

V kontrolovanom období mesto poskytlo aj dotáciu podIa Čl. 3 „Všeobecné podmienky poskytnutia
dotácie“ ods. 1 písm. c) VZN Č. 1512016.

P.Č. Žiadateľ Projekt - účel dotácie Výška dotácie

Únia nevidiacich
1. a slabozrakých Slovenska, Rekondičný pobyt Bojnice 2018 500€

ZO Lipt. Mikuláš
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F. Kontrolovaná vzorka poskytnutých dotácií

1. Žiaciatel‘: právnická osoba
Názov :Slovenský červený kríž — územný spolok Liptov
Sídlo: Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00416070
Právna farma: Organizácia zriadená zo Zákona (nezisková organizácia)
Zápis: Zákon 6.460/2007 o Slovenskom Červenom križi a ochrane znaku a názvu Červeného
kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Organizačná zložka: územný spolok Liptov, štatutárny zástupca: Mgr. M.K.

a) Žiadosť o dotáciu
Na základe Grantovej výzvy zo dňa 26.01 .2018 doručil Slovenský Červený kríž- územný spolok
Liptov na mestský úrad Žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Pomöžme l‘udom bez domova‘.
V žiadosti bol určený účel použitia finančnej dotácie a to na elektrickú energiu, vodu, plyn,
uteráky, hygienické pomócky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, plachty, potraviny.
Žiadosť bala zaevidovaná na Odbore sociálnom pod spisovým čĺslom Msú/SOC/2018/3621-
01/MHa dňa 26.02.2018009.40 hod. Požadovaná výška dotácia 1000,-€.
Oprávnená osoba konštatuje, že predmetná žiadosť bola podaná v termíne určenom
v Grantovej výzve a:

• obsahuje všetky náležitosti, vrátane príloh v zmysle ust. Čl. 4 „ Žiadosť o dotáciu VZN Č.
15/2016,

• splnenie podmienok uvedených v Čl. 4 ods 10 VZN balo podIa ods.11 Čl. zdokladované formou
čestného prehlásenia žiadatela.

Žiadosť o dotáciu boia v zmysle Či.5 „Schvaíovaci procesu VZN 6.15/2016 predložená dňa
14.03.2018 na posúdenie Komisii sociálnej a bytovej.
Do 30 dnĺ po ukončení schvaľovacieho procesu má mesto povinnosť prostrednictvom Odboru
sociálneho informovať žiadateľa podIa Čl. 5 ods. 3 „Schvalovací proces‘ VZN Č. 15/2016
o výsledku schvaľovacieho procesu. Žiadateľ bol o výsledku informovaný dňa 25.04.2018.

Qverenie žiadosti finančnou kontrolou

PodIa 52 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z.z. - finančnou operáciau alebo jej častou prijem,
poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Každú finančnú operáciu alebo jej čast musí orgán verejnej správy podIa 5 6 ods. 4 Zákona č.
357/2015 Z.z., overovať finančnou kontrolou.
Žiadast a dotáciu Slovenského Červeného kríža, územný spolok Liptov bola overená finančnou
kontrolou dňa 26.02.2018.

b) Zmluva o poskytnutí dotácie:
Dňa 04.05.2018 bola vypracovaná Zmluva Č. 512/2018/SOC medzi mestom ako
poskytovateľom dotácie a Slovenským Červený krížom, územný spolok Liptov ako prijímateľom
dotácie.
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Overenie Zmluvy finančnou kontrolou

Zmluva č.512/2018/SOC hola dňa 2504.2018 overovaná na krycom liste ato jednak
s osobitnými predpismi zákona Č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný zákonnik v platnom znení, Zákon č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a VZN Č.
15/2016, ako aj súlad s rozpočtom.

Súlad s osobitnými predpismi overili zodpovedný zamestnanec, poverený vedúci zamestnanec
a poverený vedúci zamestnanec za všeobecnú zákonnost zmiuvy. Súlad s rozpočtom overiii
zodpovedný zamestnanec a poverený vedúci zamestnanec, Overenie bob uskutočnené na
krycom liste zmluvy v zmysle Zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v platnom znení
a Smernice o vykonávaní finančnej kontroly v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Zmluva o poskytnutí dotácie Č. 512 hola dňa 04.05.2018 zverejnená v súlade s 5 Sa Zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni, na webovom sídle mesta,
pričom účinnost nadobudla deň po zverejneni tj. 05.05.201 8.

c) Zúčtovanie poskytnutej dotácie

PodIa Čl. 7 „Zúčtovanie poskytnutej dotácie“ VZN Č. 15/2016/VZN poskytnuté dotácie podliehajů
ročnému zúčtovaniu. Vyúčtovanie je prijímatel‘ povinný podia Čl. 7 ods. 4 predložit vždy do 30
dní od ukončenia konkrétneho podujatia, najneskör však do 10. decembra kalendárneho roku,
na ktorý hola dotácia poskytnutá.

Projekt, na ktorý bola dotácia poskytnutá, bol uskutočňovaný v priebehu roka 2018 a Slovenský
Červený kríž, územný spolok Liptov predložil v súlade s Čl. 7 „Zúčtovanie poskytnutej dotácie“
VZN Č. 15/2016 dňa 06.12.2018 na MsU, Odbor sociálny „Správu o realizácii projektu‘.
Správa hola predložená na predpísanom tlačive v súlade s VZN č.15/2016 s nasledovnými
náležitostami:
názov projektu: „Pomoc ľudom bez domova“,
ohlasť podpory: Sociálna a humanitárna oblasť,
priorita pre rok 2018: zlepšiť kvalitu života občanov v meste Liptovský Mikuláš,
špecifická priorita: 3.1 podpora organizácií, ktoré zabezpečujú služby občanom bez prístrešia
a občanom v núdzi,
termín realizácie: celý rok 2018,
počet priamych účastníkov: dospelí 30,
stručný popis podujatia: celoročná starostlivost o l‘udi bez domova, denná možnosť osobnej
hygieny, výmena bielizne, počas zimných mesiacov varenie teplej polievky, v mrazivom období
v priestoroch SČK otvorenie nocíahárne, úhrada vodného stočného, elektrickej energie a plyn.
Celková výška projektu predstavovala 3 340, -€.

Dotácia z rozpočtu mesta hola poskytnutá vo výške 1000,- € v súlade s Čl. 3 „Všeobecné
podmienky poskytnutia dotácie“ ods. 9 aiD č.15/2016/VZN ‚ podľa ktorého mesto poskytne na
1 projekt maximálne 1000,-€ a na realizáciu projektu maXimálne 80% finančných prostriedkov
z celkových nákladov na projekt uvedených v žiadosti.

K Správe o realizácii projektu holi doložené fotokópie preukazujúcích dokladov, ktoré boli
overené z hľadiska ich súhlasu s originábom dňa 07.12.2018v odtlačku peČiatky so znením:
- Kópia súhlasí s originálom
- Podpis pracovníka
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Poskytnutá dotácia bola predloženej dokumentácie použitá na určený účel v súlade s Čl. 8,,
Oprávnené náklady“ VZN č.15/2016.

Povinná osoba po odovzdaní vyúčtovania dotácie vykonala dňa 07.12.2018 administratívnu
finančnú kontrolu z ktorej bola vypracovaná Správa z administrativnej finančnej kontroly
povinnej osoby a overená finančnou kontrolou vykonanou v zmysle 6 ods. 4 Zákona č.
357/2015 Z.z.

K vyúčtovaniu boli predkladané v zmysle platnej legislatĺvy účtovné doklady platné od 1 januára
2018.

d) Účtovná dokumentácia

Platobný poukaz
Vystavený dňa 09.05.2018 Č. 2018004579 na výšku 1 000,- €.
Platobný poukaz je tiež finančnou operáciou, ktorá musĺ byť overená finančnou kontrolou podľa
6 ods. 4 Zákona č. 357/2015 Z.z. Na platobnom poukaze č. 2018004579 bola vykonaná
finančná kontrola.

Výpis z bežného účtu mesta
Finančně prostriedky vo výške 1 ODO,- € boli poskytnuté jednorazovo bezhotovostným
prevodom z bežného účtu mesta č. 1600443002/5600 na účet neziskovej organizácii Slovenský
Červený križ - územný spolok Liptov dňa 11.05.2019, čo bob v súlade s podmienkami
dohodnutých v Zmluve o poskytnutí dotácie.

2. Žiadatel‘: právnická osoba
Názov :Slovenský zväz teesne postihnutých
Sĺdlo: Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 12664979
Právna forma: Občianske združenie
Zápis: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Organizačná zložka: Slovenský zväz telesne postihnutých — Základná organizácia č.052,
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca: T.K.

a) Žiaclost o ctotáciu

Na základe Grantovej výzvy zo dňa 26.01.2018 doručil Slovenský zváz telesne postihnutých —
základná organizácia č.052 Liptovský Mikuláš na mestský úrad Žiadosť o dotáciu na realizáciu
projektu,, Rehabilitačné služby pre občanov s telesným postihnutím. V žiadosti bol určený účel
použitia linančnej dotácie a to na rehabibitačné služby ako masáže, perličkové kúpele, biobampa,
podvodná masáž, bankovanie, parafin a pod. pre členov organizácie.
Žiadosť boba zaevidovaná na Odbore sociálnom pod spisovým Čísbom Msú/SOC/201 8/3535-
01/MHa dňa 26.02.20180 10,00 hod. Požadovaná výška dotácia 1000,- €.

Oprávnená osoba konštatuje, že predmetná žiadosť boba podaná v termine určenom
v Grantovej výzve a:
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• obsahuje všetky náležitosti, vrátane príloh v zmysle ust. Či. 4 „ Žiadosť o dotáciu VZN Č.
15/20 16,

• splnenie podmienok uvedených v Čl. 4 ods. 10 VZN bob podía ods.11 Či. zdokladované formou
čestného prehlásenia žiadateľa.

Žiadosť o dotáciu bola v zmysle Čl.5 „Schvaľovaci proces VZN č.15/2016 predložená dňa
14.03.2018 na posúdenie Komisii sociálnej a bytovej.

Do 30 dní po ukončení schval‘ovacieho procesu má mesto povinnosť prostredníctvom Odboru
sociálneho nformovať žiadatel‘a podľa Či. 5 ods. 3 „Schvaľovací proces VZN č. 15/2016
o výsledku schval‘ovacieho procesu. Žiadatel‘ bol o výsledku informovaný dňa 25.04.2018.

Overenie žiadosti finančnou kontrolou
PodIa 2 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z.z.-finančnou operáciou alebo jej časťou príjem,
poskytnutie abbo použitie verejných financií, právny úkon alebo ný úkon majetkovej povahy.
Každú finančnú operáciu alebo jej časť musí orgán verejnej správy podľa 6 ods. 4 Zákona č.
357/2015 Z.z., overovaťfinančnou kontrolou.
Žiadosť o dotáciu Slovenského zvázu telesne postihnutých — Základná organizácia Č. 052
Liptovský Mikuláš bola overená finančnou kontrolou dňa 26.02.2018.

b) Zmiuva o poskytnuti clotácie

Dňa 04.052018 bela vypracovaná Zmluva č. 513/2018/SOC medzi mestom ako
poskytovatelem dotácie a Slovenský zväz telesne postihnutých — Základná organizácia č.052,
Liptovský Mikuláš

Overenie Zmluvy finančnou kontrolou

Zmluva č.513/2018/SOC bola dňa 25.04.2018 overovaná na krycom liste ato jednak
s osobitnými predpismi zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný zákonník v platnom zneni, Zákon č.
583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znenĺ VZN Č.
15/2016, ako aj súiad s rozpočtom.

Súlad s osobitnými predpismi overili zodpovedný zamestnanec, poverený vedúci zamestnanec
a poverený vedúci zamestnanec za všeobecnú zákonnosť zmluvy. Súlad s rozpočtom overili
zodpovedný zamestnanec a poverený vedúci zamestnanec. Overenie belo uskutočnené na
krycom liste zmluvy v zmysle Zákona Č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a Smernice
o vykonávaní finanČnej kontroly v pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Zmluva o poskytnutí dotácie Č. 513 bela dňa 04.05.2018 zverejnená v súlade s Sa Zákona Č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prĺstupe na webovom sídle mesta, pričom účinnosť nadobudla doň
po zverejnení tj. 05.05.201 8.

c) Zúčtovanie poskytnutej dotácie

Podľa Či. 7 „Zúčtovanie poskytnutej dotácie“ VZN Č. 15/2016/VZN poskytnuté dotácie podliehajú
roČnému zúčtovaniu. Vyúčtovanie je prijímateľ povinný podľa Či. 7 ods. 4 predbožit vždy do 30
dnĺ od ukončenia konkrétneho podujatia, najneskör však do 10. decembra kalendárneho roku,
na ktorý boba dotácia poskytnutá.
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Projekt, na ktorý bola dotácia poskytnutá, bol uskutočňovaný v priebehu roka jún - október 2018
a Slovenský zváz telesne postihnutých — Základná organizácia č.052, Liptovský Mikuláš
predložil v súlade s Či. 7,‘ Zúčtovanie poskytnutej dotácie“ VZN Č. 15/2016 dňa 23.11.2018 na
MsÚ, Odbor sociálny „Správu o realizách projektu“. Uvedená Správa bola predložená na
predpísanom tlačive V súlade s VZN č.1512016 s nasiedovnými náležitostami:
názov projektu: „Rehabilitačné služby pre občanov s telesným postihnutím‘,
oblast podpory: Sociálna a humanitárna oblasť,
priorita pre rok 2018: zlepšiť kvalitu života občanov v meste Liptovský Mikuláš,
špecifická priorita: 3.3 podpora zachovania a zlepšovania zdravia u seniorov a obČanov
s róznym druhom zdravotného postihnutia formou rehabilitačných služieb, rekondičných
a výchovných pobytov
termín realizácie: jún - október 2018,
počet priamych účastníkov: dospelí 40,
stručný popis podujatia: prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a pohybových schopností
členov Slovenského zvázu telesne postihnutých — Základná organizácia č.052, Liptovský
Mikuláš a prispieť tak k zlepšeniu kvality ich života
Celková výška projektu predstavovala 1 000,-€.
Dotácia z rozpočtu mesta bota poskytnutá vo výške 450,- € v súlade s Čl. 3 „Všeobecné
podmienky poskytnutia dotácie“ ods. 9 alO č.15/2O16IVZN podIa ktorého mesto poskytne na
1 projekt maximálne 1000,- € a na realizáciu projektu maximálne 80% finančných prostriedkov
z celkových nákladov na projekt uvedených v žiadosti.

K Správe o realizácii projektu boli doložené fotokópie preukazujúcich doklaciov, ktoré boli
overené z hl‘adiska ich súhlasu s originálom dňa 23.11.2018v odtlačku pečiatky SO znením:
- Totožnost originálu 5 kópiou
- Podpis pracovníka

Poskytnutá dotácia bola predloženej dokumentácie použitá na určený účel v súlade s Či. 8,,
Oprávnené náklady“ VZN č.15/2016.

Povinná osoba po odovzdaní vyúčtovania dotácie vykonala dňa 23.11.2018 administratívnu
finančnú kontrolu z ktorej bola vypracovaná Správa z administratĺvnej finančnej kontroly
povinnej osoby a overená finančnou kontrolou vykonanou v zmysle 56 ods. 4 Zákona č.
357/2015 Z.z.

K vyúčtovaniu boli predkladané v zmysle platnej legislatívy účtovné doklady platné od 1. januára
2018.

d) Účtovná dokumentácia

Platobný poukaz

Vystavený dňa 09.05.2018 č. 201 8004577 na výšku 450,- €.
Platobný poukaz je tiež finančnou operáciou, ktorá musí byt‘ overená finančnou kontrolou podľa
56 ods. 4 Zákona č. 357/2015 Z.z. Na platobnom poukaze č. 2018004577 bola vykonaná
finančná kontrola.

Výpis z bežného účtu mesta

Finančné prostriedky vo výške 450,- € boli poskytnuté jednorázovo bezhotovostným prevodom
z bežného účtu mesta č. 1600443002/5600 na účet Slovenského zvázu telesne postihnutých —
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Základná organizácia č.052, Liptovský Mikuláš dňa 11.052019, čo bob v súlade
s podmienkami dohodnutých v Zmluve o poskytnutí dotácie.

3. Žiadatel‘: právnická osoba
Názov: Spišská katolícka charita
Sídlo: Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35514221
Právna forma: Cirkevná organizácia
Zápis: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, cirkevný odbor,
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Organizačná zložka: Spišská katolícka charita, Dom Charitas Božej prozreteľnosti,
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. FV. a Mgr. J.T.

a) Žiadost‘ o dotáciu

Na základe Grantovej výzvy zo dňa 26.01.2018 doručila Spišská katolĺcka charita, DS, Liptovský
Mikuláš na mestský úrad Žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „ Aj naše ručičky dokážu byt‘
šikovné‘. V žiadosti bol určený účel projektu na vybavenie kuchynky (pekárnička chleba, šálky,
taniere, otvaráky, pribor, pokrievky a pod.) pomöcky na vybavenie terapie (šijaci stroj, kreatívne
potreby, spobočenské hry a pod.)

Žiadosť boba zaevidovaná na Odbore sociálnom pod spisovým čislom Msú/SOCJ2O1B/3553-
01/MHa dňa 22.02.2018. Požadovaná výška dotácie 1000,- €.

Oprávnená osoba konštatuje, že predmetná žiadosť bola podaná v termíne určenom
v Grantovej výzve a:

• obsahuje všetky náležitosti, vrátane príloh v zmysle ust. Čl. 4 „ Žiadosť o dotáciu“ VZN č.
15/2016,

• splnenie podmienok uvedených v Či. 4 ods. 10 VZN bob podIa ods.11 Čl. zdokladované formou
čestného prehlásenia žiadateľa.

Žiadosť o dotáciu bola v zmysle Čl.5 „Schvaľovací proces“ VZN č.15/2016 predložená dňa
14.03.2018 na posúdenie Komisii sociálnej a bytovej.

Do 30 dnĺ po ukončení schval‘ovacieho procesu má mesto povinnosť prostrednĺctvom Odboru
sociálneho informovať žiadatel‘a podIa Čl. 5 ods. 3 „Schvalovací proces“ VZN č. 15/2016
o výsledku schvalovacieho procesu. Žiadatel‘ bol o výsledku informovaný dňa 25.04.2016.

Overenie žiadosti finančnou kontrolou

PodIa 2 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z.z.-finančnou operáciou alebo jej časťou príjem,
poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Každú finančnú operáciu aiebo jej časť musĺ orgán verejnej správy podIa 6 ods. 4 Zákona č.
357/2015 Z.z.. overovaťfinančnou kontrolou

Žiadosf o dotáciu Spišská katoiĺcka charita, DS, Liptovský Mikuláš boba overená finančnou
kontrolou dňa 22.02.2018.
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b) Zmluva o poskytnuti dotácie
Dňa 02.052018 bois vypracovaná Zmluva Č. 515/2018/SOC medzi mestom ako
poskytovateľom dotácie a Spišskou katolickou charitou, Dom charitas Božej prozretel‘nosti —

denný stacionár, Liptovský Mikuláš

Qverenie Zmluvy finančnou kontrolou

Zmluva č.515/2018/SOC bois dňa 25.04.2018 overovaná na krycom liste ato jednak
s osobitnými predpismi zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákon č.
583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. a VZN Č.
15/2016, ako aj súlad s rozpočtom.

Súlad s osobitnými predpismi overili zodpovedný zamestnanec, poverený vedůci zamestnanec
a poverený vedúci zamestnanec za všeobecnú zákonnosť zmluvy. Súlad s rozpočtom overili
zodpovedný zamestnanec a poverený vedúci zamestnanec. Overenie bob uskutočnené na
krycom liste zmluvy v zmysle Zákona č. 357/2015 O finančnej kontrole a audite a Smernice
o vykonávaní finančnej kontroly v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Zmluva o poskytnutí dotácie Č. 515 boba dňa 02.05.2018 zverejnená v súlade s Sa Zákona Č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe na webovom sídle mesta, priČom účinnosť nadobudla deň
po zverejneni tj. 03.05.2018.

c) Zúčtovanie poskytnutej dotácie

Podľa Čl. 7 „Zúčtovanie poskytnutej dotácie VZN Č. 15/2O16ÍVZN poskytnuté dotácie podbiehajú
ročnému zůčtovaniu. Vyúčtovanie je prijímateľ povinný podľa Či. 7 ods. 4 prediožiť vždy do 30
dní od ukonČenia konkrétneho podujatia, najneskór však do 10. decembra kalendárneho roku,
na ktorý bola dotácia poskytnutá.
Projekt, na ktorý bola dotácia poskytnutá, bol uskutočňovaný v priebehu roka 2018 a Spišská
katolícka charita, DS, Liptovský Mikuláš predbožila v súlade s Čl. 7 Zúčtovanie poskytnutej
dotácie“ VZN Č. 15/2016 dňa 27.08.2018 na MsÚ, Odbor sociálny „Správu o realizácii projektu“.
Uvedená Správa bois predložená na predpisanom tlačive v súlade s VZN č.15/2016
s nasledovnými náležitosťami:
názov projektu: „Aj naše ručičky dokážu byt šikovné“,
oblasť podpory: Sociálna a humanitárna oblasť,
priorita pre rok 2018: zlepšiť kvalitu života občanov v meste Liptovský Mikuláš,
špecifická priorita: podpora poskytovania zdravotných a sociábnych služieb pre seniorov, pre
občanov chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých
termín realizácie: rok 2018,
počet priamych účastnikov: dospelí 19
stručný popis podujatia: zrealizovanie vybavenia kuchynky v dennom stacionári a zakúpený
materiál pre požitie v pracovnej terapii.
Celková výška projektu predstavovala 1 250-€.
Dotácia z rozpočtu mesta bola poskytnutá vo výške 1000,-€v súlade s Čl. 3 „Všeobecné
podmienky poskytnutia dotácie“ ods. 9 aiD č.15/2016/VZN ‚ podIa ktorého mesto poskytne na
1 projekt maximálne 1000,-€ a na realizáciu projektu maximálne 60% finanČných prostriedkov
z celkových nákladov na projekt uvedených v žiadosti.
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K Správe O realizách projektu boli doložené fotokópie preukazujúcich dokladov, ktoré holi
overené z hľadiska ch súhlasu s originálom dňa 27082018v odtlačku pečiatky so znením:
- Totožnosť originálu s kópiou
- Podpis pracovníka.

Poskytnutá dotácia hola predloženej dokumentácie použitá na určený účel v súlade s Čl. 8.
Oprávnené náklady“ VZN Č. 15/2016.

Povinná osoba po odovzdanĺ vyúčtovania dotácie vykonala dňa 27.08.2018 administratívnu
finančnú kontrolu z ktorej bola vypracovaná Správa z administratívnej finančnej kontroly
povinnej osoby a overená finančnou kontrolou vykonanou v zmysle 6 ods. 4 Zákona č.
351/2015 Z.z.

K vyúčtovaniu holi predkladané v zmysle platnej legislativy účtovné doklady platné od 1. januára
2018.

d) Účtovná dokumentácia
Platobný poukaz vystavený dňa 03.05.2018 Č. 2018004442 na výšku 1000,- €.

Platobný poukaz je tiež finančnou operáciou, ktorá musí byť overená finančnou kontrolou podIa
6 ods. 4 Zákona č. 357/2015 Z.z. Na platobnom poukaze č. 2018004442 bola vykonaná
finančná kontrola.

Výpis z bežného účtu mesta

FinanČné prostriedky vo výške 1 000,-€ boli poskytnuté jednorazovo bezhotovostným prevodom
z bežného účtu mesta č. 1600443002/5600 na účet Spišskej katolíckej charite- dennýstacionár,
Liptovský Mikuláš dňa 04.05.2019, čo holo v súlade s podmienkami dohodnutých v Zmluve
o poskytnutĺ dotácie.

Odporúčanie oprávnenej osoby

v Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš doplniť v bode A. 4 (Rozpočet projektu),
vjednotlivých jeho častiach informáciu, že ide o predpokladanú výšku príjmov a výdavkov
projektu žiadatel‘a.

II. Záver

Vzhľadom k tornu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z kontroly bola
vypracovaná Správa z vykonanej kontroly 9/KO/2019.
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