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Správa z vykonanej kontroly 
 

 V zmysle uzn. MsZ č. 120/2017 zo dňa 07.12.2017 a v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola v čase od 
22.02.2018 do 27.04.2018 vykonaná 
 

Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2017 
 

 
Cieľ kontroly:  

- kontrola vedenia evidencie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta  za rok 2017 
- kontrola dodržiavania podmienok poskytovania a zúčtovania dotácií v zmysle VZN č. 

16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta  
- kontrola preukaznosti účtovných dokladov predložených pri vyúčtovaní dotácií 

u vybraných prijímateľov dotácií 
 

Kontrolované obdobie:  rok  2017 
 
Kontrolované subjekty:  Mesto Malacky  
          Jednota dôchodcov Slovenska ZO Malacky 
                                          Občianske združenie Zlatý vek 
                     Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Malacky 
          Združenie zdravotne postihnutých Viktória 
          Občianske združenie Naučme sa učiť 
          Detský folklórny súbor Juránek 
                     Vstúpte, n.o. Malacky  
          Telovýchovná jednota Strojár Malacky 
          FC Malacky 
          Mestský stolnotenisový klub 
          AC Malacky 
          Športový klub Žolík 
 
Vedúci kontrolovaného subjektu:  Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ 

Daniela Bukovská, predsedníčka JDS OZ Malacky 
MUDr. Juraj Balog, predseda OZ Zlatý vek 
Viera Janečková, predsedníčka SZTK ZO Malacky 
Ing. Viera Dúnarová, predsedníčka SZP Viktória 
PaedDr. Ľubica Sedláková, štatutárna zástupkyňa OZ 
Naučme sa učiť 
Mgr. Zuzana Obernauerová, štatutárka OZ Juránek 
Katarína Martincová, poverená zastupovaním štatutárnej 
zástupkyne Vstúpte, n.o. 
Ing. Pavol Oreský, predseda TJ Strojár Malacky 
Mgr. Oto Kožuch, predseda FC Malacky 
Jaromír Truksa, predseda MSK Malacky 
Mgr. Vladimír Handl, predseda AC Malacky 
Mgr. František Lörinczi, predseda ŠK Žolík Malacky 
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Kontrolu vykonali: Ing. Petra Kožuchová 
          Mgr. Alexandra Hrnková     
     
 
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
Opatrenie MPSVaR SR č. 632/2008 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných 
motorových vozidiel pri pracovných cestách 
VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta  
 
 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017  
Výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe na predkladanie žiadostí o dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2017 
 
Dotácie pre kultúrne, sociálne (činnosť, rezerva), iné neziskové a športové organizácie 
(činnosť, rezerva) 
Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2017 vrátane príloh podľa § 5 VZN č. 16/2016 
Potvrdenia o vykonaní základnej finančnej kontroly, resp. správy z vykonaných 
administratívnych kontrol žiadostí o dotácie 
Potvrdenie vedúcej OE, že mesto neeviduje voči žiadateľom pohľadávky 
Zápisnica z komisie pre vzdelávanie, mládež a šport z 15.2.2017 (návrh rozdelenia dotácií na 
činnosť športových organizácií) 
Zápisnica z komisie pre vzdelávanie, mládež a šport z 15.3.2017 (návrh rozdelenia dotácií na 
činnosť neziskových organizácií) 
Zápisnica z komisie pre kultúru a cestovný ruch z 11.4.2017 (návrh rozdelenia dotácií pre 
oblasť kultúry) 
Zápisnica z komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo z 24.1.2017 + príloha s  rozpisom 
dotácií (návrh rozdelenia dotácií pre organizácie v sociálnej oblasti) 
Uznesenie MsZ č. 13/2017 zo dňa 23.3.2017 
Vyjadrenia primátora mesta k výške dotácií z rezervy primátora mesta 
Zmluvy o poskytnutí dotácií 
Bankové výpisy preukazujúce zaslanie dotácií jednotlivým organizáciám 
Vyúčtovania poskytnutých dotácií 
Správy z vykonaných administratívnych kontrol vyúčtovania dotácií 
 
Dotácie na podporu reprezentácie mesta v oblasti športu 
Viacročné projekty FC Malacky, MSK Malacky, Hádzanárskeho oddielu TJ Strojár, ŠK Žolík 
a AC Malacky 
Potvrdenie vedúcej OE, že mesto neeviduje voči žiadateľom pohľadávky 
Zápisnica z komisie pre vzdelávanie, mládež a šport z 22.4.2015  
Zápisnica z komisie pre vzdelávanie, mládež a šport z 27.4.2016  
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Zmluvy o poskytnutí dotácií 
Bankové výpisy preukazujúce zaslanie dotácií jednotlivým športovým klubom 
Vyúčtovania poskytnutých dotácií 
Správy z vykonaných administratívnych kontrol vyúčtovania dotácií 
 
 
 

Dotácie pre kultúrne organizácie, iné neziskové organizácie a organizácie v sociálnom 
zabezpečení 

 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie  
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 bola zverejnená na 
úradnej tabuli dňa 17.10.2016 a web sídle mesta dňa 18.10.2016 . Lehota na zverejnenie 
výzvy v zmysle VZN § 4 ods. 7 -  40 dní pred uplynutím termínu na podávanie žiadostí bola 
dodržaná.  
Výzva obsahovala informácie potrebné k správnemu podaniu žiadostí, vrátane termínu 
podávania žiadostí do 30.11.2016, miesta podávania žiadostí a kontaktnej osoby pre 
vybavovanie agendy dotácií.  
 
 
 
 

Dotácie pre kultúrne organizácie 
 
Dotácie pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre boli na základe 
odporúčania Komisie pre kultúru a cestovný ruch schválené primátorom nasledovne: 
 
 Prijímateľ dotácie Schválená výška dotácie 
1.  ÁNO, n.f. Malacky    245,- 
2.  OZ Ľudia pre Malacky 1 000,- 
Spolu  1 245,- 
 
Rozpočtová položka dotácií pre kultúrne organizácie bola v rozpočte mesta na rok 2017 
schválená vo výške 5 000 €. Dotácie schválené primátorom mesta v zmysle ust. § 6 ods. 3 
VZN č. 16/2016 z nevyčerpaných finančných prostriedkov dotácií pre kultúrne organizácie 
boli schválené nasledovne: 
 
 
 Prijímateľ dotácie Schválená výška dotácie 
1.  Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho 

zväzu Malacky 
800,- 

2.  Slovenský skauting, 69. zbor M.R.Štefánika 
Malacky 

555,- 

3.  MMF Eko, s.r.o. 600,- 
4. Základná organizácia Slovenského zväzu 

chovateľov Malacky 
300,- 

Spolu                   2 255,- 
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Dotácie pre iné neziskové organizácie 
 
Dotácie pre iné neziskové organizácie boli na základe odporúčania Komisie pre vzdelávanie, 
mládež a šport schválené primátorom nasledovne: 
 
 Prijímateľ dotácie Schválená výška dotácie 
1.  Klub filatelistov – ZSF 52-32 Malacky    400,- 
2.  Slovenský skauting, 69. zbor M.R.Štefánika 

Malacky 
   600,- 

3. OZ – Naučme sa učiť    400,- 
Spolu  1 400,- 
 
Rozpočtová položka dotácií pre iné neziskové organizácie bola v rozpočte mesta na rok 2017 
schválená vo výške 6 000 €. Uznesením MsZ č. 87/2017 zo dňa 28.09.2017 bolo schválené 
poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Malacky na opravu bleskozvodov na 
rímskokatolíckych kostoloch v Malackách  vo výške  2 000 €  z rozpočtovej položky dotácie 
pre iné neziskové organizácie. 
 

Dotácie pre  organizácie v sociálnom zabezpečení 
 
Dotácie pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti boli na základe odporúčania 
Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo schválené primátorom nasledovne: 
 
 Prijímateľ dotácie Schválená výška dotácie 
1. Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky 1 764,- 
2.  Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO Malacky 1 764,- 
3. OZ Zlatý vek 1 764,- 
4.  ZZP Viktória – ZO Malacky 1 764,- 
5.  OZ Kardioklub Malacky    546,- 
6. Svitanie – ZPMP v Malackách    900,- 
7.  Klub zdravotne postihnutej mládeže a detí Malacky   350,- 
8. Vstúpne, n.o. 2 100,- 
9.  Združenie žien Slovenska – Klub Malacky    250,- 
10. Slovenský Červený kríž – miestny spolok II - Malacky   150,- 
11. Materské centrum Vánok – OZ Malacky 1 000,- 
12. OZ Združenie na podporu detí a rodiny - DaR   500,- 
13. OZ Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky   450,- 
14.  Únia nevidiacich a slabozrakých – ZO č. 52 MA, SC, 

PK 
  900,- 

 Spolu                 14 202,- 
 
 

Dotácie pre  organizácie v sociálnom zabezpečení z rezervy primátora 
 
V zmysle Pokynu primátora č. 1/2015 – Kritériá určenia návrhu rozdelenia dotácií 
občianskym združeniam a iným organizáciám v sociálnom zabezpečení zo dňa 21.04.2015 sa 
z celkovej rozpočtovanej sumy na poskytovanie dotácií občianskym združeniam a iným 
organizáciám v sociálnom zabezpečení vytvorí rezerva vo výške 20% na podporu 
financovania individuálnych akcií, podujatí a jednorazových aktivít v oblasti sociálneho 
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zabezpečenia. V roku 2017 bola na základe rozpočtovanej sumy vytvorená rezerva vo výške 
3 560,- €. Z rezervy primátora boli v roku 2017 podporené tieto individuálne a jednorazové 
akcie: 
 
 
 Prijímateľ dotácie Účel dotácie Schválená 

výška dotácie 
1. Jednota dôchodcov Slovenska – ZO 

Malacky 
Senior bál 2017 500,- 

2.  Občianske združenie pre budúcnosť – 4 
future 

Deň Zeme s vedou 200,- 

3. MC Vánok v Malackách Míľa pre mamu 600,- 
4.  Jednota dôchodcov Slovenska – ZO 

Malacky 
Krajská prehliadka 

speváckych súborov JDS 
500,- 

5.  Detský folklórny súbor Juránek - OZ Festival sympatie 
Europarkov  

  200,- 

6. Štvorlístok deťom OZ Letný tábor pre deti zo 
znevýhodnených a soc. 

slabých rodín 

   750,- 

7.  Okresná organizácia JDS v spolupráci 
s Krajskou JDS organizáciou 

Krajské športové hry 
seniorov a turistické 

stretnutie v Plaveckom 
Podhradí 

  200,- 

8. Jednota dôchodcov Slovenska ZO 
Malacky 

Zakúpenie nábytku do 
miestnosti určenej 
potrebám seniorov 

 300,- 

 Spolu        3 250,- 
 
Kontrola dokladov predložených pri vyúčtovaní dotácií bola vykonaná aj u vybraných 
prijímateľov: 
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Malacky 
Občianske združenie Zlatý vek 
Združenie zdravotne postihnutých Viktória ZO Malacky 
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Malacky 
Vstúpte, n.o. Malacky 
Občianske združenie Naučme sa učiť 
Detský folklórny súbor Juránek 
Kontrola u prijímateľov dotácií bola zameraná na overenie preukaznosti dokladov 
predložených pri vyúčtovaní v účtovníctve prijímateľov. Všetci kontrolovaní prijímatelia 
účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva okrem Vstúpte, n.o., ktoré vedie účtovníctvo 
v sústave podvojného účtovníctva. Ku kontrole boli predložené peňažné denníky,  v ktorých 
boli predložené doklady riadne zapísané. V prípade Vstúpte, n.o. bol predložený účtovný 
denník a jednotlivé nákladové účty, na ktoré boli príslušné doklady účtované.  
Kontrolami vykonanými u prijímateľov dotácií neboli zistené nedostatky.  
 

Dotácie v oblasti športu 
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie  
Výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe  na predkladanie žiadostí o dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2017 bola zverejnená na úradnej tabuli dňa 14.12.2016. Lehota na 
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zverejnenie výzvy v zmysle VZN § 4 ods. 7 -  40 dní pred uplynutím termínu na podávanie 
žiadostí bola dodržaná.  
Výzva obsahovala informácie potrebné k správnemu podaniu žiadostí, vrátane termínu 
podávania žiadostí do 31.01.2017  a spôsobu podávania žiadostí.  
 
 
 Prijímateľ dotácie Schválená výška dotácie 
1. Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY         24 253,- 
2.  Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky           1 912,- 
3.  Tenisový klub Tie-Break, o.z.           1 118,- 
4.  Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu              538,- 
5.  1. SC Malacky           2 975,- 
6. Športový klub Žolík Malacky           3 898,- 
7. 1. SFC Canaria Team Malacky           2 710,- 
8. RC LMK Malacky           1 672,- 
9.  Alfa boxerský klub Malacky           3 627,- 
10. Športový klub sálového futbalu Buldoci              184,- 
11. Česko-Slovenská futbalová akadémia           3 465,- 
12. Boxing club – Robotnícka telovýchovná jednota           3 760,- 
13.  Amateur Cyclo Club Malacky              455,- 
14. Benzinol team oddiel vodného motorizmu v 

Malackách 
          2 708,- 

15.  Slovenský strelecký zväz           1 955,- 
16. Slovenský cykloklub Záhorák - Malacky              404,- 
17. Tanečný klub Grande           1 662,- 
18. FC Malacky           1 814,- 
19. Mažoretky Ella Malacky           1 076,- 
20. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo – 

branných aktivít, klub vojakov v zálohe 069 BA 
Malacky 

          1 523,- 

21. MSK Malacky – Mestský stolnotenisový klub           4 289,- 
22. MA-JAK Malacky           1 436,- 
23. Auto Klub Malacky                94,- 
24. Atletický klub AC Malacky           6 801,-  
 Spolu         74 329,- 
 
 
 
 
 
 

Dotácie v oblasti športu z rezervy primátora mesta 
 
Objem finančných prostriedkov určených na dotácie na podporu športových klubov schvaľuje 
MsZ v rámci rozpočtu mesta alebo jeho zmien na príslušný rozpočtový rok.  V súlade s § 8 
ods. 4 VZN mesta Malacky č. 16/2016 sa z týchto finančných prostriedkov vytvára rezerva 
primátora mesta vo výške 20 percent účelovo viazaná na podporu športových klubov. Pre rok 
2017 bola táto rezerva vo výške 17 600,- €. Dotáciu z rezervy primátora mesta schvaľuje 
v plnej výške primátor mesta.   
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 Prijímateľ dotácie Účel dotácie Schválená 

výška dotácie 
1. AMK Veterán Malacky Preteky historických 

vozidiel XXII. Veterán 
rallye Malačan 

200,- 

2.  Česko-slovenská futbalová akadémia Turnaj starších prípraviek 
Malacky – 10.6.2017 

600,- 

3. Česko-slovenská futbalová akadémia Turnaj starších prípraviek 
Malacky – 23.9.2017 

600,- 

4.  FUTUS Malokarpatské 
sedemstovky 

200,- 

5.  TJ Strojár Malacky, Judo club Memoriál Jakuba Habudu 
a Veľká cena mesta 

Malacky v judo žiakov a 
žiačok  

600,- 

6. Benzinol team – oddiel vodného 
motorizmu v Malackách 

III. kolo majstrovstiev 
Slovenskej republiky 

jednotlivcov juniorov na 
motorových člnoch 

400,- 

7.  RC LMK Malacky World cup F5J – Svetový 
pohár termických 

elektrovetroňov riadených 
diaľkovým rádiom  

400,- 

8. Slovenský zväz vojakov v zálohe – Klub 
vojakov v zálohe 069 BA Malacky 

Kvalifikačné preteky  
na M SR  

600,- 

9. Športový klub Žolík Malacky Halová liga mladších 
žiakov, starších žiakov, 
mladšej prípravky a staršej 
prípravky, 
medzinárodné turnaje 

1 500,- 

10. Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky Oblastné majstrovstvá 
v streľbe M 800 

600,- 

11. ZENIT SK Cyklo OK (Memoriál Petra 
Patscha) 

150,- 

12. Záhorácky letecký klub Malacky Plastik shock Malacky, RC 
model show Kuchyňa, 
Karol Wunderlich 
memoriál 

600,- 

13. SJ SPORT o.z. Malacky Preteky Formula Future 
13.-14.5.2017 

700,- 

14. Spolok pre voľný čas - FRETI Dobrá voda – projekt 
rozvoja vodnej turistiky v 
Malackách 

150,- 

15. MSK Malacky – Mestský stolnotenisový 
klub Malacky 

Medzinárodný turnaj 
v stolnom tenise, minicadet 
open 

1 200,- 

16. FC Malacky Zimné sústredenie, február 
2017 v Mutěniciach 

950,- 
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17.  Mažoretky ELLA Malacky Majstrovstvá Slovenska 
v mažoretkovom športe 

1 300,- 

18.  Rybári Malacky Slovensko Deň detí s rybármi a úpravy 
okolia oddychovej zóny Tri 
duby 

1 000,- 

19. Boxing club RTJ XXII. ročník 
medzinárodného turnaja 
Pohár Záhoria zmiešaných 
družstiev 

200,- 

20. Andrea Murániová - SALTATRIX Saltare orbis 2017 Malacky 500,- 
21. Mažoretky ELLA Malacky ME v mažoretkovom športe 

v Taliansku 
1 500,- 

22.  Občianske združenie dziMÄ Skateboardová súťaž 
Malacky 

400,- 

23.  Klub vodného motorizmu MA-JAK 
Malacky 

Organizovanie 6. a 7. kola 
Slovenského pohára 
športových plavidiel 
a úhrada nákladov pre 
pretekára nominovaného na 
ME a MS 

1 000,- 

24.  SJ SPORT o.z. Malacky Účasť na ME vo vodnom 
motorizme v kategórii JT 
250 deti v Estónsku 

300,- 

25. MSK Malacky – Mestský stolnotenisový 
klub Malacky 

3. neoficiálne majstrovstvá 
Slovenska v stolnom tenise 
neregistrovaných hráčov v 
Malackách 

300,- 

26.  TJ Strojár Malacky Podpora športovca J. 
Vilímka na MS v klasickej 
kulturistike v Španielsku 

300,- 

27. TJ Strojár Malacky Nevyhnutná oprava 
a údržba budovy Sokolovne 
na Sasinkovej ul.  

1 350,- 

 Spolu  17 600,- 
 

 
 
 

Dotácie na podporu reprezentácie mesta v oblasti športu 
 

Dotácie na podporu reprezentácie mesta sa poskytujú na činnosť športových klubov 
a organizácií pôsobiacich v športe na základe individuálnych projektov a podkladov 
predkladaných na príslušné obdobie spravidla v rozsahu dvoch až štyroch rokov v zmysle       
§ 8a VZN č. 16/2016 - osobitných ustanovení o rozdeľovaní dotácií na podporu reprezentácie 
mesta v oblasti športu. TJ Strojár Malacky - hádzanársky oddiel, FC Malacky a MSK 
Malacky svoje projekty predložili v roku 2015, následne 22.4.2015 prezentovali projekt 
a koncepciu rozvoja svojho športového klubu na zasadnutí komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport. Komisia odporučila primátorovi mesta poskytnúť týmto trom klubom dotáciu na 
reprezentáciu mesta. V roku 2016 svoj projekt predložili  ŠK Žolík Malacky a AC Malacky. 
Komisia na zasadnutí dňa 27.4.2016 uznesením odporučila zaradiť do dotačného procesu 
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kluby ŠK Žolík Malacky a AC Malacky. Objem finančných prostriedkov na podporu 
reprezentácie mesta v oblasti športu schvaľuje MsZ v rámci rozpočtu mesta alebo jeho zmien 
na rozpočtový rok samostatne. V roku 2017 bolo na reprezentáciu určených 106 650,- €, 
pričom 6 650,- € je z darov.  
 
 
 
 
 
 Prijímateľ dotácie Účel dotácie Schválená 

výška dotácie 
1. AC Malacky Podpora reprezentácie 

mesta v oblasti športu 
9 000,- 

2.  TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel Podpora reprezentácie 
mesta v oblasti športu 

35 000,- 

3. FC Malacky Podpora reprezentácie 
mesta v oblasti športu 

41 650,- 

4.  ŠK Žolík Malacky Podpora reprezentácie 
mesta v oblasti športu 

12 000,- 

5.  MSK Malacky – Mestský stolnotenisový 
klub 

Podpora reprezentácie 
mesta v oblasti športu 

9 000,- 

  

                       SPOLU 106 650,- 
 
 
Kontrola dokladov predložených pri vyúčtovaní dotácií bola vykonaná aj u vybraných 
prijímateľov: 
Mestský stolnotenisový klub Malacky 
Atletický klub AC Malacky 
ŠK Žolík Malacky 
Telovýchovná jednota Strojár Malacky 
FC Malacky 
Kontrola u prijímateľov dotácií bola zameraná na overenie preukaznosti dokladov 
predložených pri vyúčtovaní v účtovníctve prijímateľov. Kontrolovaní prijímatelia AC 
Malacky, ŠK Žolík a MSK Malacky účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva,  TJ Strojár 
Malacky a FC Malacky vedú účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Ku kontrole boli 
predložené peňažné denníky, resp. účtovné denníky v ktorých boli predložené doklady riadne 
zaúčtované. Kontrolami vykonanými u prijímateľov dotácií v súlade s cieľom kontroly neboli 
zistené nedostatky. Nedostatky zistené u niektorých prijímateľov pri kontrole dokladov 
k vyúčtovaniu dotácií sú uvedené v prílohe č. 1 tejto správy. Tieto nedostatky nemali vplyv na 
vyúčtovanú výšku dotácií. Prijímatelia TJ Strojár Malacky a MSK Malacky boli pri kontrole 
upozornení na  potrebu dodržiavania ust. § 36 ods. 8 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa má vyúčtovanie pracovnej cesty 
vykonať do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov,  najdlhšie 
však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli 
predložené písomné doklady. MSK Malacky bolo odporučené pri predkladaní vyúčtovania 
dotácií na konkrétnu akciu venovať zvýšenú pozornosť dokladom a do vyúčtovania zahŕňať 
doklady časovo sa vzťahujúce na predmetnú akciu.  
 
Pri kontrole výdavkov preukazujúcich čerpanie dotácií bol zistený rôzny spôsob uplatnenia 
cestovných náhrad pri použití súkromného motorového vozidla – niektoré kluby si uplatňujú 
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náhradu za spotrebu PHM a amortizáciu v zmysle zákona o cestovných náhradách, niektoré 
len amortizáciu, niektoré len spotrebu PHM, niektoré len preplatenie cestovného do výšky 
hromadnej dopravy (konkrétne uvedené v podrobnom prehľade dotácií v prílohe č. 1 
s uvedením percentuálnej výšky akú tvorili cestovné výdavky z vyúčtovanej sumy dotácií).  
Z predloženej dokumentácie vyplýva, že pri výkone administratívnej kontroly bolo potrebné 
dožiadať technické preukazy vozidiel a objasňovať spôsoby výpočtu cestovného. 
 
 
Odporúčanie 
Upresnenie účelu výdavkov na cestovné vo VZN a spôsobu uplatnenia cestovných náhrad. 
 
 
Podrobný popis kontrolovaných náležitostí dotácií je uvedený v prílohe č. 1. 
 
Vykonávanie základnej a administratívnej finančnej kontroly v procese poskytovania 
dotácií 
 

V zmysle ust. § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán verejnej správy je povinný vykonávať 
administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti, ak orgán 
verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej 
osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. 

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/010871/2016-1411 
k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z.z. upresňuje vykonávanie 
základnej, resp. administratívnej finančnej kontroly v procese poskytovania dotácií 
nasledovne: 
„Pri poskytovaní finančného príspevku/dotácie orgánom verejnej správy, ktorý sa poskytuje 
na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom a žiadateľ je povinný tento finančný 
príspevok/dotáciu zúčtovať a predložiť správu o jeho použití, sa pred uzatvorením zmluvy o 
poskytnutí finančného príspevku vykoná len základná finančná kontrola. Pri splnení druhej 
podmienky, t. j. pri predložení zúčtovania a správy o použití finančného príspevku povinnou 
osobou sa vykoná administratívna finančná kontrola overením predložených dokladov, 
pričom sa overí správnosť použitia prijatých verejných financií.“ 
 
Agendu dotácií v oblasti kultúrnej, sociálnej a iných neziskových organizácií zabezpečovala 
v kontrolovanom období referentka klientskeho centra. Pri týchto dotáciách bola  správnosť 
vyúčtovania dotácií overovaná administratívnou finančnou kontrolou a úplnosť a ostatné 
náležitostí žiadostí o poskytnutie dotácií taktiež vykonaním administratívnej finančnej 
kontroly  nad rámec citovaného usmernenia.  
Agendu dotácií v oblasti športu zabezpečovala referentka právneho oddelenia. Pri týchto 
dotáciách boli žiadosti o poskytnutie dotácií overované základnou finančnou kontrolou 
a vyúčtovania dotácií administratívnou finančnou kontrolou.  
 
 
Záver:  

Kontrolou vedenia evidencie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2017 
neboli zistené nedostatky.  

Kontrolou dodržiavania podmienok poskytovania zúčtovania dotácií v zmysle VZN č. 
16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta neboli zistené nedostatky. Kontrolou bolo 
zistené, že všetky žiadosti o dotácie mali splnené náležitosti a  boli kompletné v zmysle VZN. 
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Žiadosti boli predložené v požadovanom termíne na základe výziev, resp. boli predložené na 
konkrétne akcie v priebehu roku.   

Pri poskytovaní finančných prostriedkov dotácií na základe zmlúv o poskytnutí dotácií 
bolo  vo viacerých prípadoch zistené, že finančné prostriedky boli prijímateľom zaslané pred 
účinnosťou zmluvy, čo nebolo v súlade s čl. III ods. 1 zmlúv o poskytovaní dotácií, v ktorých 
je uvedené: „Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu .... najneskôr do 30 od 
účinnosti tejto zmluvy..“. Vo všetkých prípadoch išlo o zaslanie prostriedkov v deň podpisu 
zmluvy, t.j. zmluvy boli platné, a boli zverejnené v ten istý deň, teda účinnosť nadobudli až 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.   V zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.: 
„Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia.“ 

Kontrolou dokladov predložených pri vyúčtovaní dotácií bolo zistené, že všetky 
vyúčtovania dotácií boli predložené v zmysle VZN č. 16/2016 v termíne do 15.12.2017 
(okrem jedného prípadu nevyčerpania dotácie). Pri kontrole vyúčtovania dotácií boli zistené 
nedostatky, ktoré nemali vplyv na vyúčtovanú sumu dotácií. V dvoch prípadoch pri čerpaní 
dotácií z rezervy primátora bolo zistené predloženie dokladov, ktoré časovo nesúviseli 
s dátumom konania akcií – v jednom prípade bolo podané vysvetlenie od prijímateľa, 
v ďalšom boli doklady vzťahujúce sa k športovej akcii zistené vo vyúčtovaní iného typu 
dotácie toho istého klubu.  

Kontrolou dotácií na úrovni prijímateľov bolo overené, že doklady predložené pri 
vyúčtovaní dotácií vedú jednotliví prijímatelia vo svojom účtovníctve. Nedostatky v tejto 
oblasti neboli zistené. 
 
 
Odporúčania 
1. Pri zasielaní finančných prostriedkov dotácií dodržiavať ustanovenie zmluvy o poskytovaní 
dotácií a zasielať finančné prostriedky až po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
2. Pri administratívnej kontrole vyúčtovania dotácie na konkrétnu akciu sa sústrediť na časový 
a predmetný vzťah dokladov k akcii, na ktorú bola dotácia poskytnutá. 
 
Príloha: Podrobný popis výsledkov dokladovej kontroly poskytnutých dotácií za rok 2017 
 
Povinná osoba nevyužila oprávnenie v zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v stanovenej lehote 
nepodala vyjadrenie k návrhu  správy z vykonanej kontroly. Znenie nedostatkov zostáva  
nezmenené.  
 
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:    
           08.06.2018 
 
 
Správa  bola dňa 16.05.2018 odovzdaná zástupkyni povinnej osoby – Ing. Ľubici Čikošovej, 
prednostke MsÚ. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená.  
 
 Dátum vypracovania  správy:  16.05.2018 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta                     
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           Príloha 
 
Podrobný popis výsledkov dokladovej kontroly poskytnutých dotácií za rok 

2017 
 
 

Dotácie pre kultúrne organizácie 
 
 
ÁNO n.f. Malacky 
Žiadosť predložená dňa 18.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 245,- € 
Účel dotácie Zber podkladov a materiálov k 100-mu 

výročiu vzniku 1. ČSR 
Schválená výška dotácie 245,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre kultúru a CR 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 31.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.06.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 07.06.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.12.2017 
 
 
OZ Ľudia pre Malacky 
Žiadosť predložená dňa 28.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 500,- € 
Účel dotácie Organizácia podujatia Malacká šošovica 
Schválená výška dotácie 1 000,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre kultúru a CR 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 26.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 31.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 07.06.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 09.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 20.11.2017 
 
 
 
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky 
Žiadosť predložená dňa 01.02.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
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Požadovaná suma dotácie 1 000,- € 
Účel dotácie Poľovnícky deň 2017 
Schválená výška dotácie 1 000,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora v zmysle § 6 ods. 3 

VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej 
politike 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 10.07.2017 
Zmluva zverejnená dňa 10.07.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 12.07.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 29.09.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 03.10.2017 
 
Slovenský skauting, 69. zbor M.R. Štefánika  Malacky 
Žiadosť predložená dňa 18.08.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 680,- € 
Účel dotácie Výroba CD so skautskými piesňami 
Schválená výška dotácie 555,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora v zmysle § 6 ods. 3 

VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej 
politike 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.09.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.09.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 20.09.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 11.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 12.12.2017 
 
 
 
MMF Eko s.r.o. Bratislava 
Žiadosť predložená dňa 08.09.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 3 000,- € 
Účel dotácie MFF Ekotopfilm – Envirofilm Tour 2017 
Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora v zmysle § 6 ods. 3 

VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej 
politike – odporúčanie komisie pre kultúru 
a cestovný ruch 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.10.2017 
Zmluva zverejnená dňa 16.10.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 18.10.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.11.2017 



 14 

 
 
 
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.07.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 000,- € 
Účel dotácie Výstava drobných zvierat 
Schválená výška dotácie 300,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora v zmysle § 6 ods. 3 

VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej 
politike – odporúčanie komisie pre 
vzdelávanie, mládež a šport 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 04.10.2017 
Zmluva zverejnená dňa 04.10.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 06.10.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 27.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 31.10.2017 
 
 
 
 
 

Dotácie pre iné neziskové  organizácie 
 
OZ Klub filatelistov ZSF 52-32 Malacky 
Žiadosť predložená dňa 23.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie   400,- € 
Účel dotácie Nákup literatúry, pomôcok, materiálu 

k činnosti na rok 2017 
Schválená výška dotácie 400,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 21.06.2017 
Zmluva zverejnená dňa 23.06.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 26.06.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 16.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 21.11.2017 
 
 
OZ Naučme sa učiť Malacky 
Žiadosť predložená dňa 25.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
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Požadovaná suma dotácie   400,- € 
Účel dotácie Na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre 

celoročnú prácu s deťmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

Schválená výška dotácie  400,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 04.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 28.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 30.11.2017 
 
 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Malacky 
Žiadosť predložená dňa 21.08.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie   2 700,- € 
Účel dotácie Oprava bleskozvodov na kostoloch 
Schválená výška dotácie  2 000,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 87/2017 zo dňa 

28.09.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 09.10.2017 
Zmluva zverejnená dňa 11.10.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 12.10.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 18.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 24.10.2017 
 
 

Dotácie pre  organizácie v sociálnom zabezpečení 
 
 
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky 
Žiadosť predložená dňa 18.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie   2 000,- € 
Účel dotácie Organizovanie kultúrno-spoločenských 

a športových podujatí pre členov 
Schválená výška dotácie  1 764,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 14.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 01.03.2017 



 16 

Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 01.12.2017 
 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Malacky 
Žiadosť predložená dňa 28.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie   1 800,- € 
Účel dotácie Na činnosť ZO SZTP v Malackách v roku 

2017 
Schválená výška dotácie  1 764,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 14.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 01.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 21.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 23.11.2017 
 
OZ Zlatý vek 
Žiadosť predložená dňa 02.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie   1 700,- € 
Účel dotácie Na činnosť OZ Zlatý vek v roku 2017 
Schválená výška dotácie  1 764,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 15.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 15.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 01.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 15.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 20.11.2017 
 
Združenie zdravotne postihnutých Viktória – ZO Malacky 
Žiadosť predložená dňa 02.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie   1 700,- € 
Účel dotácie Na kultúrno-spoločenské podujatia, liečebno-

rekondičné pobyty 
Schválená výška dotácie  1 764,- € 



 17 

Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 
komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 20.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 22.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 01.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 31.10.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 03.11.2017 
 
OZ Kardioklub Malacky 
Žiadosť predložená dňa 29.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie     700,- € 
Účel dotácie Na činnosť združenia 
Schválená výška dotácie      546,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 01.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 28.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 01.12.2017 
 
Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v  Malackách 
Žiadosť predložená dňa 30.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie     850,- € 
Účel dotácie Na činnosť združenia 
Schválená výška dotácie      900,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 05.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 07.12.2017 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO Klub zdravotne postihnutej mládeže a detí  
Malacky 
Žiadosť predložená dňa 29.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie     500,- € 
Účel dotácie Na činnosť zdravotne postihnutých detí 



 18 

a mládeže  Malacky 
Schválená výška dotácie      350,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 02.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 15.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.12.2017 
 
 
Vstúpte, n.o. 
Žiadosť predložená dňa 28.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie     2 500,- € 
Účel dotácie Zariadenie rehabilitačného strediska, 

rekondičný pobyt 
Schválená výška dotácie      2 100,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 06.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 16.08.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.08.2017 
 
 
Združenie žien Slovenska, Klub Malacky 
Žiadosť predložená dňa 29.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie       400,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu 
Schválená výška dotácie       250,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 02.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 15.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.12.2017 
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Slovenský červený kríž – miestny spolok  Malacky 
Žiadosť predložená dňa 28.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie       200,- € 
Účel dotácie Občerstvenie pre darcov krvi, materiál pre 

zdravotné dozory, na činnosť miestneho 
spolku 

Schválená výška dotácie       150,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 09.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 09.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.11.2017 
 
Materské centrum Vánok 
Žiadosť predložená dňa 19.10.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie       410,- € 
Účel dotácie Na činnosť občianskeho združenia 
Schválená výška dotácie       1 000,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 02.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 26.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 30.10.2017 
 
DaR – Združenie na podporu rodín a detí, Malacky 
Žiadosť predložená dňa 22.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie       1 800,- € 
Účel dotácie Na činnosť komunitného centra 
Schválená výška dotácie          500,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 01.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 02.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 03.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 02.11.2017 
Poznámka - 
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Administratívna finančná kontrola vykonaná 06.11.2017 
 
Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky 
Žiadosť predložená dňa 11.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          500,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu – akcie konané v roku 

2017 
Schválená výška dotácie          450,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 01.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 02.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 03.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 26.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 30.10.2017 
 
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka ZO č. 52 Malacky 
Žiadosť predložená dňa 24.10.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          700,- € 
Účel dotácie Na rekondičný pobyt 
Schválená výška dotácie          900,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 06.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 07.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 09.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.11.2017 
 
 
 

Dotácie pre  organizácie v sociálnom zabezpečení z rezervy primátora 
 
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky 
Žiadosť predložená dňa 18.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          500,- € 
Účel dotácie Seniorbál organizovaný pre seniorov Jednoty 

dôchodcov okresu Malacky 
Schválená výška dotácie          500,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 27.01.2017 
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Zmluva zverejnená dňa 30.01.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 31.01.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 01.12.2017 
 
OZ Pre budúcnosť – 4future Sološnica 
Žiadosť predložená dňa 23.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          320,- € 
Účel dotácie Deň zeme s vedou organizovaný na ZŠ 

Záhorácka 
Schválená výška dotácie          200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 20.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 20.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 21.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 09.05.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 11.05.2017 
 
Materské centrum Vánok Malacky 
Žiadosť predložená dňa 19.10.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          490,- € 
Účel dotácie Míľa pre mamu 
Schválená výška dotácie          600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 28.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 28.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 28.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 26.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 30.10.2017 
 
 
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky 
Žiadosť predložená dňa 21.03.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          1 000,- € 
Účel dotácie Krajská prehliadka speváckych súborov 
Schválená výška dotácie          500,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 27.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 28.04.2017 
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Dotácia poskytnutá dňa 28.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 01.12.2017 
 
Detský folklórny súbor Juránek 
Žiadosť predložená dňa 23.03.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          500,- € 
Účel dotácie Náklady spojené s reprezentáciou súboru 

v zahraničí – Medzinárodný multižánrový 
festival mládeže Paríž 

Schválená výška dotácie          200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 24.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 24.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 24.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 21.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 22.11.2017 
 
 
 
OZ Štvorlístok deťom 
Žiadosť predložená dňa 03.05.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené  
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          400,- € 
Účel dotácie Letný tábor pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  
Schválená výška dotácie          750,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 29.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 31.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 31.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 16.08.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.08.2017 
 
Jednota dôchodcov na Slovensku – Okresná organizácia Malacky 
Žiadosť predložená dňa 06.06.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          200,- € 
Účel dotácie Športové hry JDS – Krajské športové hry 

seniorov 
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Schválená výška dotácie          200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora   
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 23.06.2017 
Zmluva zverejnená dňa 23.06.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 26.06.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 11.07.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 12.07.2017 
 
 
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky 
Žiadosť predložená dňa 17.10.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          300,- € 
Účel dotácie Vybavenie priestorov pre potreby ZO JDS 

Malacky 
Schválená výška dotácie          300,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora v zmysle § 6 ods. 3 

VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej 
politike 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 26.10.2017 
Zmluva zverejnená dňa 27.10.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 30.10.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 01.12.2017 
 
 

Dotácie na podporu športových klubov 
 

 
Telovýchovná jednota Strojár Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          50 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť 
Schválená výška dotácie          24 253,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 07.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 07.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 10.04.2017 8 085 € 

09.08.2017 8 084 € 
03.10.2017   8 084 € 

Vyúčtovanie doručené dňa 08.12.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške 3 900,80 
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€, z toho uznané výdavky 3 820,40 
predstavujú 15,75 % z celkovej dotácie. 
Cestovné počítané ako amortizácia (0,18€) x 
počet kilometrov – 7 CP a do výšky 
cestovného hromadnej dopravy 3 CP. 
Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 
prijímateľa – bez zistení. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
Poznámka k AFK (administratívnej finančnej 
kontrole) 

AFK neboli uznané za oprávnené výdavky na 
stravné vo výške 2x40,20 € v dvoch 
cestovných príkazoch.  

 
 
 
 
Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky 
Žiadosť predložená dňa 25.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          2 500,- € 
Účel dotácie Na činnosť 
Schválená výška dotácie           1 912,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 14.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 24.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 28.11.2017 
 
Tenisový klub TIE-BREAK Malacky 
Žiadosť predložená dňa 27.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          5 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť 
Schválená výška dotácie           1 118,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 23.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 24.11.2017 
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Slovenský poľovnícky zväz Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          400,- € 
Účel dotácie Na činnosť – podpora detských 

a mládežníckych talentov v streľbe 
Schválená výška dotácie           538,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 24.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 27.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 27.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 06.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 13.12.2017 
 
1. SC  Malacky 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          4 500,- € 
Účel dotácie Na činnosť – tréningy a účasť v ligových 

súťažiach a medzinárodných turnajoch 
Schválená výška dotácie          2 975,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 15.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 19.12.2017 
 
Športový klub Žolík Malacky 
Žiadosť predložená dňa 20.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie          25 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť športového klubu 
Schválená výška dotácie            3 898,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 04.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 04.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 22.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 
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prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 28.11.2017 
 
SFC Canaria Team  Malacky 
Žiadosť predložená dňa 17.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         13 500,- € 
Účel dotácie Na činnosť športového klubu 
Schválená výška dotácie            2 710,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 24.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 24.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 27.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 01.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 05.12.2017 
 
RC LMK  Malacky 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         3 500,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie          1 672,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 14.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
Alpha Boxing Club Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         11 300,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie            3 627,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 05.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 07.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12.2017 
Poznámka - 
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Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.12.2017 
 
 
Športový klub sálového futbalu Buldoci 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie             600,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie              184,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 16.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 17.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 03.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 27.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 06.12.2017 
 
 
Česko-Slovenská futbalová akadémia 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         11 796,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie            3 465,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 11.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 11.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 11.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 12.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.12.2017 
  
 
Boxing klub – RTJ  
Žiadosť predložená dňa 17.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         9 470,- € 
Účel dotácie Na ročnú činnosť oddielu BC RTJ 
Schválená výška dotácie            3 760,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 05.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 07.04.2017 
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Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške      

680,85 €,  predstavujú 18,06 % z celkovej 
sumy vyúčtovania dotácie. Cestovné 
počítané ako amortizácia (0,18€) x počet 
kilometrov. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 13.12.2017 
 
 
Amateur Cyclo Club Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie             550,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie              455,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 14.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 12.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 19.12.2017 
 
Benzinol team vodného motorizmu v Malackách 
Žiadosť predložená dňa 10.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie             2 700,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie              2 708,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 29.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 29.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 30.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 5.12.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške 809,84 € 

tvoria 29,87% z celkovej sumy vyúčtovania 
dotácie. Cestovné počítané ako spotreba 
PHM na km + PHM do motorových člnov, 
nepočítaná amortizácia. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 12.12.2017 
 
 
Slovenský strelecký zväz, Športovostrelecký klub ZTŠČ Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
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Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie             3 500,- € 
Účel dotácie Na činnosť  klubu 
Schválená výška dotácie              1 955,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 16.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 20.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 21.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 12.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 13.12.2017 
 
Slovenský cykloklub Záhorák Malacky 
Žiadosť predložená dňa 25.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie             900,- € 
Účel dotácie Podpora rozvoja cyklistiky a cykloturistiky v 

Malackách 
Schválená výška dotácie              404,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 15.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 16.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 17.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 7.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.12.2017 
 
 
 
Tanečný klub Grande 
Žiadosť predložená dňa 26.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie             1 750,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu 
Schválená výška dotácie             1 662,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 16.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 16.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 17.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 5.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 6.12.2017 
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FC Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie            30 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu 
Schválená výška dotácie             1 814,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 20.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 22.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 22.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 12.01.2017 
 
Mažoretky Ella Malacky 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie            2 500,- € 
Účel dotácie Na činnosť združenia 
Schválená výška dotácie             1 076,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 21.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 22.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 22.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 21.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 24.11.2017 
 
Slovenský zväz vojakov v zálohe Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie            3 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu 
Schválená výška dotácie             1 523,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 13.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 07.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 12.12.2017 
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Mestský stolnotenisový klub Malacky 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         6 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu v roku 2017 
Schválená výška dotácie            4 289,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške      

2 570,67 €,  predstavujú 50,27 % z celkovej 
sumy vyúčtovania dotácie. Cestovné 
počítané ako amortizácia (0,183€) x počet 
kilometrov + spotreba PHM. Z celkového 
počtu cestovných príkazov 20 nebola 
v dvoch prípadoch uplatnená amortizácia 
vozidla. 
Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 
prijímateľa – bez zistení. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 8.1.2018 
 
 
Klub vodného motorizmu MAJAK Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie            6 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu, na zakúpenie člnov pre 

mladšiu a staršiu kategóriu 
Schválená výška dotácie             1 436,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 24.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 24.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 24.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
Auto Klub  Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
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Požadovaná suma dotácie            12 000,- € 
Účel dotácie Reprezentovanie mesta Malacky 
Schválená výška dotácie                    94,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 30.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 30.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 30.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 28.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 29.11.2017 
  
 
 
Atletický klub AC Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie         10 000,- € 
Účel dotácie Na činnosť klubu 
Schválená výška dotácie            6 801,- € 
Forma schválenia dotácie Uznesením MsZ č. 13/2017 zo dňa 

23.03.2017 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 07.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 07.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 10.04.2017 3 401,- € 

09.08.2017    3 400,- € 
Vyúčtovanie doručené dňa 15.12.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.12.2018 
 
 

Dotácie na podporu športových klubov z rezervy primátora mesta 
 
AMK Veterán Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 000,- € 
Účel dotácie Preteky historických vozidiel XXII. Veterán 

rallye Malačan 
Schválená výška dotácie 200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 07.12.2017 
Poznámka - 
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Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.12.2017 
 
 
Česko-slovenská futbalová akadémia 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 2681,- € 
Účel dotácie Turnaj prípraviek 10.06.2017 
Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 06.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 09.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 09.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.06.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 20.06.2017 
 
 
Česko-slovenská futbalová akadémia 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 583,40 € 
Účel dotácie Medzinárodný turnaj mládeže 9.12.2017 
Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 06.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 09.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 09.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 12.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.12.2017 
 
 
 
FUTUS 
Žiadosť predložená dňa 22.11.2016 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 250,- € 
Účel dotácie Účasť na podujatí Malokarpatské 

sedemstovky 
Schválená výška dotácie 200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 26.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 26.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 28.04 .2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.11.2017 
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Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 27.11.2017 
 
 
 
TJ Strojár Malacky, JUDO club 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 700,- € 
Účel dotácie Memoriál Jakuba Habudu 2017 a Veľká cena 

mesta Malacky v judo 
Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 05.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 09.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 30.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 05.12.2017 
 
 
 
Benzinol team – oddiel vodného motorizmu v Malackách 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 840,- € 
Účel dotácie III. kolo majstrovstiev SR jednotlivcov 

juniorov na motorových člnoch 
Schválená výška dotácie 400,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 05.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 09.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 07.12.2017 
 
 
 
RC LMK Malacky 
Žiadosť predložená dňa 30.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 100,- € 
Účel dotácie World cup F5J – Svetový pohár termických 

elektrovetroňov riadených diaľkovým rádiom 
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Schválená výška dotácie 400,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 05.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 09.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
 
Slovenský zväz vojakov v zálohe, Klub vojakov v zálohe 069 BA Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 800,- € 
Účel dotácie Kvalifikačné preteky na M SR 
Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 13.12.2017 
 
 
 
Športový klub Žolík Malacky 
Žiadosť predložená dňa 20.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 7 000,- € 
Účel dotácie Medzinárodné turnaje a halová liga 
Schválená výška dotácie 1 500,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 03.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 22.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 28.11.2017 
 
Športovostrelecký klub Malacky, Združenie technických a športových činností Malacky 
Žiadosť predložená dňa 31.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 700 ,- € 
Účel dotácie Oblastné majstrovstvá v streľbe M 800 
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Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 04.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 04.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
  
 
 
 
ZENIT SK 
Žiadosť predložená dňa zaslaná poštou 31.01.2017, zaevidovaná 

01.02.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 300 ,- € 
Účel dotácie Cyklo OK (Memoriál P. Patscha) 
Schválená výška dotácie 150,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 23.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 23.05.2017  
Dotácia poskytnutá dňa 23.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 30.10.2017 
Poznámka Dátum konania akcie 27.5.2017. 

Dotácia bola vyúčtovaná jednou položkou 
v sume 154,30 €. Predmetom vyúčtovania 
boli medaily, diplomy, figúrky s podstavcom 
a gravírovanie.  
Faktúra na uvedenú sumu bola vystavená dňa 
17.7.2017. Predložený bol aj výpis z účtu 
ZENIT SK ako doklad o úhrade sumy 154,30 
€ dňa 19.7.2017. 
Zástupcovia občianskeho združenia ZENIT 
SK nesúlad termínu konania akcie (máj 
2017) a vystavenej faktúry (júl 2017) na 
vyžiadanie hlavnou kontrolórkou vysvetlili 
listom zo dňa 6.4.2018 tak, že niektoré 
tovary prevezmú zálohovo a po skončení 
podujatia sa zúčtujú podľa reálnej spotreby. 
Dodávateľ cien pre športovcov nevystavil 
faktúru hneď pri dodaní tovaru, ktoré bolo 
ešte pred samotnou akciou CYKLO OK, ale 
pri neskoršom vystavení faktúry v júli 2017 
uviedol ako dátum dodania aktuálny dátum, 
a to ten, kedy vystavoval faktúru. Keďže pre 
o.z. bolo podstatné, že dodávateľovi zaplatili 
fakturovanú sumu a urobili tak v dátume 
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splatnosti, neriešili tento nesúlad dátumov 
a tak aj doklady predložili.   

Administratívna finančná kontrola vykonaná 02.11.2017 
 
 
Záhorácky letecký klub 
Žiadosť predložená dňa 27.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 800 ,- € 
Účel dotácie Plastik shock Malacky, RC model show 

Kuchyňa, Karol Wunderlich memoriál 
Schválená výška dotácie 600,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 04.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 04.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 19.12.2017 
 
 
SJ SPORT o.z. 
Žiadosť predložená dňa 27.01.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie neuvedená 
Účel dotácie Preteky Formula Future 
Schválená výška dotácie 700,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 14.06.2017 
Zmluva zverejnená dňa 14.06.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 14.06.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 20.06 .2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 21.06.2017 
 
 
 
Spolok pre voľný čas FRETI 
Žiadosť predložená dňa zaslaná poštou 31.01.2017, zaevidovaná 

01.02.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 400,- € 
Účel dotácie Dobrá voda – projekt rozvoja vodnej 

turistiky v Malackách 
Schválená výška dotácie 150,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
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Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 15.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 15.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 30.10 .2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 06.11.2017 
 
 
 
MSK Malacky 
Žiadosť predložená dňa 24.02.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 500,- € 
Účel dotácie Organizovanie medzinárodného turnaja 

SLOVAK OPEN 
Schválená výška dotácie 1 200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 08.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 08.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 08.03.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12 .2017 
Poznámka Akcia SLOVAK OPEN (7th Annual 

Mini&Minimini Cadets Table Tennis 
Competition), organizovaná klubom MSK 
Malacky v dňoch 10.-12.3.2017 bola 
vyúčtovaná viacerými položkami. Okrem 
vyhovujúcich dokladov v súhrnnej sume 
886,02 € klub bola predložená i faktúra na 
sieťky a zberače loptičiek v sume 268,01 € 
s dátumom dodania a vyhotovenia faktúry 
15.5.2017 (zaplatená bola 17.5.2017) 
a účtenku za nákup športového oblečenia 
v sume 55,- € zo dňa 14.10.2017.  Tieto dva 
doklady termínovo nevyhovujú akcii konanej 
v marci 2017.  
Keďže MSK Malacky vyúčtovávalo nielen 
dotáciu z rezervy primátora mesta, ale aj 
dotácie na činnosť a na reprezentáciu, 
kontrolou týchto dokladov bolo zistené, že 
vo vyúčtovaní dotácie na činnosť sa 
nachádza doklad o nákupe a zaplatení 
športových cien (poháre, medaile, emblémy) 
v sume 1 443,24 €. Ide o faktúru s dátumom 
vyhotovenia 20.2.2017, čo termínovo 
zodpovedá prípravám klubu na SLOVAK 
OPEN.  
Uvedené doklady na 268,01 € a 55,- € boli 
pri vyhodnocovaní nahradené príslušnou 
časťou z dokladu na sumu 1 443,24 €. 
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Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 
prijímateľa – prijímateľ bol upozornený na 
potrebu  zvýšenej pozornosti pri vyúčtovaní 
dotácií na konkrétnu akciu - do vyúčtovania 
zahŕňať doklady časovo sa vzťahujúce na 
predmetnú akciu. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
 
FC Malacky 
Žiadosť predložená dňa 06.02.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 300,- € 
Účel dotácie Zimné sústredenie  
Schválená výška dotácie 950,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 26.04.2017 
Zmluva zverejnená dňa 28.04.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 28.04.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12 .2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 12.01.2018 
 
Mažoretky ELLA Malacky 
Žiadosť predložená dňa 19.04.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 2 425,- € 
Účel dotácie Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom 

športe, máj 2017 
Schválená výška dotácie 1 300,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 04.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 05.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 11.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 21.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 24.11.2017 
 
 
Rybári Malacky Slovensko 
Žiadosť predložená dňa 21.04.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 000 ,- € 
Účel dotácie Deň detí s rybármi  
Schválená výška dotácie 1 000,- € 
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Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 10.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 10.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 10.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa - 
Poznámka Nevyčerpaná dotácia bola organizáciou 

vrátená dňa 21.02.2018 v poskytnutej výške 
1 000,- €  + penále vo výške 51,- €. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná - 
 
 
 
Boxing Club - RTJ 
Žiadosť predložená dňa 26.04.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 200,- € 
Účel dotácie Pohár Záhoria 2017 
Schválená výška dotácie 200,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 09.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 09.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 09.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 29.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
 
Andrea Murániová - SALTATRIX 
Žiadosť predložená dňa 26.04.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné  
Požadovaná suma dotácie 500 ,- € 
Účel dotácie Saltare Orbis Malacky 2017 
Schválená výška dotácie 500,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 12.05.2017 
Zmluva zverejnená dňa 12.05.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 19.05.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 17.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 18.10.2017 
 
 
 
Mažoretky ELLA Malacky 
Žiadosť predložená dňa 26.05.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
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Požadovaná suma dotácie neuvedené 
Účel dotácie Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe 

2017 v Taliansku 
Schválená výška dotácie 1 500,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.06.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.06.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 13.06.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 21.11.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 24.11.2017 
 
 
 
Občianske združenie dziMÄ 
Žiadosť predložená dňa 01.08.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 400,- € 
Účel dotácie Skateboardová súťaž 
Schválená výška dotácie 400,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 04.08.2017 
Zmluva zverejnená dňa 04.08.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 04.08.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 08.12.2017 
Poznámka OZ dziMÄ vrátili nevyčerpanú časť dotácie 

s penále vo výške 3,58 € dňa 11.01.2018 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.01.2018 
 
 
 
Klub vodného motorizmu MA-JAK 
Žiadosť predložená dňa 02.08.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 1 500 ,- € 
Účel dotácie Organizovanie Slovenského pohára 

športových plavidiel, reprezentácia na MS 
a ME v Maďarsku 

Schválená výška dotácie 1 000,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 02.10.2017 
Zmluva zverejnená dňa 03.10.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 03.10.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 28.11.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške      

660,48 €,  predstavujú 44,03 % z celkovej 
sumy vyúčtovania dotácie. Cestovné 
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počítané ako amortizácia (0,183€) x počet 
kilometrov + spotreba PHM. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 30.11.2017 
 
SJ SPORT  
Žiadosť predložená dňa 06.09.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 400 ,- € 
Účel dotácie Účasť na ME detí 10-16 rokov vo vodnom 

motorizme v Estónsku 
Schválená výška dotácie 300,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 20.09.2017 
Zmluva zverejnená dňa 20.09.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 21.09.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 02.10.2017 
Poznámka - 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 09.10.2017 
 
 
 
MSK Malacky 
Žiadosť predložená dňa 18.09.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 300,- € 
Účel dotácie Neoficiálne Majstrovstvá Slovenska 

v stolnom tenise neregistrovaných hráčov 
Schválená výška dotácie 300,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 28.09.2017 
Zmluva zverejnená dňa 28.09.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 06.10.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12 .2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 05.01.2018 
 
 
 
 
TJ Strojár 
Žiadosť predložená dňa 19.10.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie neuvedená 
Účel dotácie Podpora športovca J. Vilímka na MS 

v klasickej kulturistike v Španielsku 
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Schválená výška dotácie 300,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 10.11.2017 
Zmluva zverejnená dňa 10.11.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 13.11.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
 
TJ Strojár    
Žiadosť predložená dňa 19.10.2017 
Náležitosti žiadosti splnené/nesplnené splnené 
Prílohy kompletné/nekompletné kompletné 
Požadovaná suma dotácie 3 000,- € 
Účel dotácie Nevyhnutná oprava a údržba budovy 

Sokolovne 
Schválená výška dotácie 1 350,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora 
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 16.11.2017 
Zmluva zverejnená dňa 16.11.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 20.11.2017 
Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 14.12.2017 
 
 

Dotácie na podporu reprezentácie mesta v oblasti športu 
 

Športový klub Žolík Malacky 
Schválená výška dotácie           12 000,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, na 
základe schválenia viacročného projektu 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 13.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.02.2017     6 000,- € 

09.05.2017     6 000,- € 
Vyúčtovanie doručené dňa 22.11.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 28.11.2017 
 
 
 
Mestský stolnotenisový klub Malacky 
Schválená výška dotácie           9 000,- € 
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Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, na 
základe schválenia viacročného projektu 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 10.03.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.03.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 13.03.2017     5 000,- € 

09.05.2017     4 000,- € 
Vyúčtovanie doručené dňa 14.12.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške      

5 164,98 €,  predstavujú 55,83 % z celkovej 
sumy vyúčtovania dotácie. Cestovné 
počítané ako amortizácia (0,183€) x počet 
kilometrov + spotreba PHM.  

Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.01.2018 
 Administratívnou kontrolou neboli uznané 

výdavky vo výške 54,80 € - stravné 
a výdavky nepodložené dokladmi. Pri 
kontrole vykonávanej HK bola zistená 
súčtová chyba v jednom CP - suma 
cestovného vyššia o 18,36 €. Tieto výdavky 
nemajú vplyv na celkovú vyúčtovanú sumu 
dotácie, ktorá je po odpočítaní týchto 
výdavkov 9 178,25 €.  

 
FC Malacky 
Schválená výška dotácie I. zmluva  25 000,- € 

II.  zmluva   6 650,- € 
     III.        zmluva 10 000,- €    

Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, na 
základe schválenia viacročného projektu 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená I. zmluva 09.02.2017 
II.  zmluva 25.07.2017 
III.  zmluva 09.10.2017 

Zmluva zverejnená dňa I. zmluva 13.02.2017 
II.  zmluva 26.07.2017 
III.  zmluva 13.10.2017 

Dotácia poskytnutá dňa 15.02.2017     9 000,- € 
09.05.2017 8 000,- € 
21.08.2017 8 000,- € 
26.07.2017 6 650,- € 
16.10.2017   10 000,- € 

Vyúčtovanie doručené dňa 13.12.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške      

2 112,66 €,  predstavujú 5,07 % z celkovej 
sumy vyúčtovania dotácie. Cestovné 
počítané ako amortizácia (0,183€) x počet 
kilometrov + spotreba PHM, okrem jedného 
prípadu, kedy bolo cestovné vypočítané len 
ako spotreba PHM.  
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Celková suma vyúčtovania dotácie 
predloženej FC Malacky bola vo výške 
42 283,62 €. Administratívnou finančnou 
kontrolou neboli uznané výdavky za 
disciplinárne konania, výdavky nedoložené 
dokladmi a opravené viaceré sčítacie chyby 
vo vyúčtovaní. Celková suma po uznaní 
výdavkov po vykonaní AFK bola 42 202,48 
€. Kontrolou hlavnej kontrolórky bol 
identifikovaný jeden duplicitne predložený 
doklad vo výške 417,73 €. Tieto výdavky 
nemajú vplyv na celkovú vyúčtovanú sumu 
dotácie, ktorá je po odpočítaní týchto 
výdavkov 41 707,72€.  

Administratívna finančná kontrola vykonaná 29.01.2018 
 
 
AC Malacky 
Schválená výška dotácie           9 000,- € 
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, na 
základe schválenia viacročného projektu 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená 10.02.2017 
Zmluva zverejnená dňa 13.02.2017 
Dotácia poskytnutá dňa 15.02.2018     5 000,- € 

09.05.2017     4 000,- € 
Vyúčtovanie doručené dňa 15.12.2017 
Poznámka Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 

prijímateľa – bez zistení. 
Administratívna finančná kontrola vykonaná 15.12.2017 
 
 
 TJ Strojár Malacky – hádzanársky oddiel 
Schválená výška dotácie       I. zmluva  25 000,- € 

     II. zmluva 10 000,- €    
Forma schválenia dotácie Rozhodnutím primátora  po odporúčaní 

komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, na 
základe schválenia viacročného projektu 

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená I. zmluva 09.02.2017 
II.  zmluva 13.10.2017 

Zmluva zverejnená dňa I. zmluva 13.02.2017 
II.  zmluva 13.10.2017 

Dotácia poskytnutá dňa 15.02.2017     9 000,- € 
09.05.2017 8 000,- € 
21.08.2017 8 000,- € 
16.10.2017   10 000,- € 

Vyúčtovanie doručené dňa 8.12.2017 
Poznámka Cestovné výdavky v celkovej výške      

7 045 €,  predstavujú 20,13 % z celkovej 
sumy vyúčtovania dotácie, z toho cestovné 
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v sume 326 € účtované do výšky hromadnej 
dopravy, cestovné v sume 6 719 € vypočítané 
ako amortizácia x počet kilometrov. 
Dotácia skontrolovaná v účtovníctve 
prijímateľa – bez zistení. 

Administratívna finančná kontrola vykonaná 13.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


