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Návrh správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

l. PÔVOD PODNETU

Podnet podal: Kontrolór SZĽH na základe § 14 ods. 1 písm. a) zákona Č. 440/2015 Z.z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Trnavská cesta 27/B, 831 04 BratislavaSídlom:

Športová organizácia:
II. OSOBA, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI

HK Sabinov

Sídlom: Levočská 2, 083 Ol Sabinov; IČO: 420 903 51

III.PREDMET KONTROLY

Prvotné účtovné doklady o úhrade výdavkov za plnenia, pri ktorých sa aspoň sčasti čerpali finančné
prostriedky poskytnuté od SZĽH vo výške 2.718,-€ za rok 2016 a Rámcová zmluva o poskytnutí finančného
príspevku v roku 2016.

IV. ZISTENIA

V zmysle § 14 ods. l písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len" zákon o športe) som začal dňa 29.09.2017 odbornú kontrolu použitia finančných prostriedkov HK
Sabinov, ktoré mu boli poskytnuté v roku 2016 vo výške 2.718,- € od SZĽH.

Dňa 29.09.2017 bola naplánovaná a vykonaná odborná kontrola v hokejovom klube HK Sabinov ohľadne
použitia finančných prostriedkov od SZĽH v roku 2016. Štatutári HK Sabinov Mgr. Dávid Bortňák a Martin Novotný
v daný deň nevedeli predložiť požadované s vyhlásením, že nimi nedisponujú a že účtovníctvo z roku 2016 má
k dispozícií pravdepodobne bývalý štatutár HK Sabinov pán Reviľák.

Listom zo dňa 12.10.2017, doručeného SZĽH dňa 13.10.2017 bola podaná žiadosť na Ekonomické oddelenie
SZĽH o predloženie detailného zoznamu účtovných dokladov - výdavkov HK Sabinov na sumu vo výške 2.718,- €,
ktorú v roku 2016 dostali od SZĽH. Listom zo dňa 20.1 0.20 17, doručeného Kontrolórovi SZĽH dňa 30.10.2017 bolo
oznámené, že HK Sabinov Ekonomickému oddeleniu SZĽH doložil mailovo faktúru na danú čiastku, pričom úhrada
finančného príspevku sa uskutočnila dňa 09.12.2016 na základe mailovej komunikácie a prísľubu dodania všetkých
náležitostí tak, aby HK Sabinov predmetné finančné prostriedky obdržal, použil a následne zúčtoval pre kalendárny
rok 2016. Ďalej bolo uvedené, že Ekonomické oddelenie SZĽH sa niekol'kokrát so zástupcom klubu HK Sabinov p.
Reviľákom telefonicky skontaktovali, pričom vždy sľúbil, že predmetné dokumenty zašle a doloží. Aj napriek
mailovej či telefonickej komunikácií žiadne dokumenty za klub HK Sabinov neboli dodané na adresu SZĽH do
termínu 30.09.2017.

V. VYHODNOTENIE KONTROLY
Záverom si dovolím konštatovať, že došlo k porušeniu podmienok na udelenie finančných prostriedkov pre

hokejový klub HK Sabinov vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, nakoľko HK



Sabinov poslalo iba faktúru na predmetnú sumu, ale nedodalo prvotné účtovné doklady preukazujúce použitie daných
"finančných prostriedkov, ako aj HK Sabinov neposlal späť obratom podpísanú Rámcovú zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku.

Taktiež konštatujem, že pochybenie nastalo aj na strane Ekonomického oddelenia SZĽH, ktoré poslalo
predmetný finančný príspevok len na základe poslanej faktúry a e-mailových a telefonických sl'uboch od štatutára HK
Sabinov p. Reviľáka, že požadované prvotné účtovné doklady preukazujúce použitie daného finančného príspevku
ako aj podpísanú Rámcovú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku dodatočne pošle.

VI.NAVRHNUTÉ OPATRENIA

Vzhl'adom ku skutočnosti, že doposiaľ neboli požadované prvotné účtovné doklady preukazujúce použitie
daného finančného príspevku z roku 2016 ako aj podpísaná Rámcová zmluva o poskytnutí finančného príspevku
z roku 2016 doručené na SZĽH, ako nápravu odporúčam bezodkladne tieto dokumenty doručiť na Ekonomické
oddelenie SZĽH.

Výkonnému výboru SZĽH na najbližšom zasadnutí odporúčam prerokovať pochybenie Ekonomického
oddelenia SZĽH a prijať nasledovné opatrenie:

>- Finančné príspevky posielané klubom SZĽH, budú poslané až po podpísaní Rámcovej zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku oboma zmluvnými stranami, predložení faktúry na daný finančný
príspevok a predložení prvotných účtovných dokladov preukazujúcich použitie daného finančného
príspevku.

VII. LEHOTA NA VYJADRENIE K ZISTENÝM NEDOSTATKOM

V zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov k návrhu
správy o kontrolnej činnosti podl'a § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov si dovolím požiadať HK Sabinov o písomné vyjadrenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
návrhu HK Sabinov.

VIII. LEHOTA NA SPLNENIE OPATRENÍ PRIJATÝCH NA NÁPRAVU NEDOSTATKOV

Lehota na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov je 10 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto návrhu HK Sabinov.

IX. DEŇ ZAČATIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť začala dňa 29.09.2017.

X. PREROKOV ANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI S OSOBOU, KTOREJ ČINNOSŤ BOLA
PREDMETOM KONTROLY

Kontrolná činnosť bude prerokovaná po doručení písomného vyjadrenia zo strany HK Sabinov Kontrolórovi
SZĽH.

XI.DEŇ SKONČENIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Kontrolná činnosť bude skončená po doručení písomného vyjadrenia k tomuto návrhu zo strany HK Sabinov
Kontrolórovi SZĽH a následnom jeho prerokovaní s HK Sabinov apo uplynutí lehoty na splnenie opatrení prijatých
na nápravu nedostatkov.



Dátum vyhotoven ia: 17.11.20 17
·0

Kontrolnú činnosť vykonal: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Návrh správy vypracoval: JUDr. Jaromír Šrnátrala, PhD. .i,c~tLft.....


