
SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

použitia dotácií z rozpočtu obce Košická Belá

Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a ust. § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košická Belá na
I. polrok 2019, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva  zo dňa 21.12.2018.

Kontrolné obdobie: rok 2018
Miesto a vykonania kontroly: Obecný úrad Košická Belá
Kontrolované subjekty: Obecný úrad Košická Belá
Predmetom kontroly bolo čerpanie dotácii poskytnutých jednotlivým organizáciám  za rok 2018, ktoré
boli financované z  rozpočtu obce.
Kontrola  bola  zameraná:  kontrola  účtovných  dokladov  (došlých  faktúr,  zmlúv,  pokladničných
dokladov). 

Cieľ kontroly: finančná kontrola použitia dotácií z rozpočtu obce pre:

1) žiadateľ: Folklór Košická Belá, zastúpený Mgr. Pavlom Bačkom

účelom použitia boli organizovanie plesovej veselice, ZFV, zakúpenie akordeónu a účasť na
kultúrnych akciách  v roku 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 3000,00 eur, dotácia bola
poskytnutá vo výške 3000,00 eur čiastkovo, v 3 platbách, v priebehu roka, účtovaná ako poskytnutý
transfer z rozpočtu obce z pokladne 359/211. Peňažné prostriedky boli použité na financovanie:

 plesová veselica – 450,94 eur ( nákup potravín, pochutín, materiálu),
 nákup akordeón + puzdro – 677,80 eur
 dopravné  –  655,01  eur  (akcie  –  rušňoparáda,  nositelia  tradícií,  dargovská  ruža,  doprava

zabezpečená prepravnou firmou alebo súkromne – tankovanie pohonných hmôt)
 občerstvenie a reprezentačné – 411,54 eur 
 zimný folklórny večer – 813,46 eur

Výdavky spolu: 3 008,75 eur. Výsledok kontroly bez zistených nedostatkov.

2) žiadateľ: ENDURO TEAM Košická Belá, zastúpený p. Petrom Turczykom

účelom poskytnutia  bolo použiť dotáciu  na organizovanie a priebeh  rôznych pretekov v roku
2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 500,00 eur.  Dotácia bola
poskytnutá vo výške 500,00 eur, v priebehu roka, účtovaná ako poskytnutý transfer z rozpočtu obce
z pokladne  359/211.  Peňažné  prostriedky  boli  použité  na  údržbu  športového  areálu  pre  potreby
ENDURO TEAMu. Údržba bola zabezpečená dodávateľsky na základe zmlúv uzatvorených v zmysle
Občianskeho  zákonníka  so  súkromnými  osobami.  Za  údržbu  bola  dohodnutá  odmena  250,00  eur
/osoba. 

Výdavky spolu:  500,00 eur.  Výsledok kontroly s  odporúčaním v zmluve o poskytnutí  dotácie
uviesť rozšírené možnosti jej čerpania, napr. v prípade sezóny, kedy sa neorganizujú preteky,
údržba areálu.



3) žiadateľ: TOM Sivec, zastúpený Ing. Katarínou Danielovou

účelom použitia bolo organizovanie a účasť na  turistických pretekoch a akciách

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 850,00 eur . Reálne bola
čerpaná  vo výške 750,00 eur  v priebehu roka,  účtovaná ako poskytnutý transfer  z rozpočtu obce
z pokladne 359/211. Peňažné prostriedky boli použité na financovanie:

 potulky Trebišovom – 10,00 eur
 potulky Bardejovom (vstupné, doprava) – 32,50 eur
 známky – 43,50 eur
 Kysucké Nové Mesto (cestovné štartovné) – 141,09 eur
 Prešov (cestovné štartovné) – 24,38 eur
 Zborov nad Bystricou (cestovné štartovné) – 62,00 eur
 Majstrovstvá v TOB  KE a PO (cestovné štartovné) – 62,19 eur
 Majstrovstvá Slovenska v Trebišove (cestovné štartovné) – 156,36 eur
 Medzinárodné majstrovstvá v Oščadnici (cestovné štartovné) – 74,04 eur
 nákup materiálu (laná, značky, buzoly) – 150,00 eur

Výdavky spolu: 756,06 eur. Výsledok kontroly bez zistených nedostatkov.

4) žiadateľ: ZO  ÚŽS Únia žien, zastúpené p. Helenou Tormašiovou

účelom použitia boli rôzne akcie organizované Úniou žien, prípadne spoluúčasť 

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 820,00 eur.  Dotácia bola
poskytnutá  vo  výške  800,00  eur  čiastkovo,  v priebehu  roka,  účtovaná  ako  poskytnutý  transfer
z rozpočtu obce z pokladne 359/211. Peňažné prostriedky boli použité na financovanie:

 zasadnutie základnej organizácie únie žien Slovenska – občerstvenie 3,06 eur
 medzinárodný deň žien (konferencia členskej základne) – občerstvenie a materiál – 98,43 eur
 krajské kolo 51. Ročník Vansovej Lomnička ( zasadanie) – 23,11 eur
 výroba darčekov ku dňu matiek, nákup materiálu – 28,16 eur
 nákup potravín a občerstvenia k MDŽ – 158,72 eur
 družobná návšteva v BB, ubytovanie – 100 eur /5 osôb
 finančný dar pre ZŠ a MŠ pri príležitosti MDD– spolu 30,00 eur
 konferencia „večer Márií“ – občerstvenie 62,63 eur, 
 akcia „október mesiac úcty k starším“ – občerstvenie 114,13 eur
 materiál na výrobu perníkov – 27,64 eur
 kancelárske potreby  - 28,13 eur
 nákup vecných darov pre súťažiacich ( základné kolo Vansovej Lomničky) – 46,54 eur
 občerstvenie „zimný folklórny večer“ – 80,99 eur

Výdavky spolu: 801,54 eur. Výsledok kontroly s odporúčaním vykázať finančný príspevok pre
MŠ a ZŠ vo forme nákupov, nie ako poskytnutie peňažných prostriedkov.



5) žiadateľ: OZ FK Košická Belá, zastúpené p. Gabrielom Danielom

účelom použitia je organizovanie a priebeh futbalovej sezóny 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 2000,00 eur. Dotácia bola
čerpaná vo výške 1000,00 eur na zabezpečenie chodu futbalovej sezóny a dodatočne schválená dotácia
v sume 3247,47 na vybudovanie studne na futbalovom ihrisku. V priebehu roka bola dotácia účtovaná
ako poskytnutý transfer  z rozpočtu obce z pokladne  359/211.  Peňažné prostriedky boli  použité  na
financovanie:

 platieb pre Slovenský futbalový zväz – 796,13 eur
 PHM -  215,05 eur
 práce – vŕtanie studne a doprava – 2 430,00 eur
 zostava do studne – 817,47 eur

Výdavky spolu: 4 258,65 eur. Výsledok kontroly bez zistených nedostatkov.
 

6) žiadateľ: DHZ Košická Belá, zastúpený Ing. Matúšom Valenčíkom 

účelom použitia je prevádzka DHZ v roku 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 2000,00 eur. Dotácia bola
poskytnutá na základe schválenia OZ vo výške 3500,00 eur čiastkovo v priebehu roka, účtovaná ako
poskytnutý  transfer  z rozpočtu  obce  z pokladne  359/211.  Peňažné  prostriedky  boli  použité  na
financovanie:

 PHM, oleje – 467,46 eur
 vozidlá (STK,výmena kolies,..) striekačky, vybavenie – 2076,39
 súťaže (štartovné,.. ) – 36,38 eur
 školenia, výcviky (psychotesty, ..) – 160,00 eur
 materiál, náhradné diely, kancelárske potreby,.. –771,16 eur

Výdavky  spolu:  3511,39  eur.  Výsledok  kontroly  s odporúčaním  neúčtovať  ako  o poskytnutí
dotácie – transferu, ale priamo zahrnúť do rozpočtu Obce Košická Belá ako rozpočtovú položku
bežných výdavkov. nakoľko  DHZ spadá pod Obec Košická Belá.

v Košickej Belej, 13.03.2019    .........................................................
hlavný kontrolór


