
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 2020, 
schváleného uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019. 
 
Kontrolované obdobie: rok 2019 
Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Košická Belá 
Kontrolované subjekty: Obecný úrad Košická Belá 
Predmet kontroly: použitie dotácii  za rok 2019 financovaných z  rozpočtu obce. 
Právna úprava: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 
Zákon č. 34/2002 Z. z o nadáciách, 
Zákon č. 300/2008 Z.z.  o organizácií o podpore športu, 
Zákon o organizácií a podpore športu. 
 
 
VÝSLEDOK KONTROLY: 
 
 
 

 

- Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 3 000,00 eur, dotácia mala byť použitá 
na organizovanie spoločenských akcií – plesová veselica, zimný folklórny večer, účasť na verejných akciách v roku 
2019, 

- poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške 3 000,00 €, 
- doložené doklady k zúčtovaniu dotácie boli v sume 3 027,92 € , rozdiel – 27,92 € uhradil žiadateľ z vlastných  

zdrojov, 
- výsledok kontroly: bez kontrolných zistení. 

 
 
 
 
 
 

Žiadateľ 
Výška 

poskytnutej 
dotácie 

Účel čerpania dotácie Čerpanie 
dotácie 

Suma 
vynaložených 

nákladov 

Folklór 
Košická Belá 

3 000,00 € 

Plesová veselica (nákup potravín, 
občerstvenie, materiál na výzdobu, 
prenájom poťahov na stoličky a 
stoly,...)                     

850,69 € 850,69 € 

Zimný folklórny večer (nákup 
potravín, suvenírov,... ) 1 000,97 € 1 000,97 € 

Výdavky na  nákup materiálu na 
obnovu  388,80 € 388,80 € 

Reprezentačné občerstvenie, doprava 
na súťažné akcie zabezpečená 
dodávateľsky prostredníctvom 
prepravných spoločností , nákup 
pohonných hmôt,... 

759,54 € 787,46 € 

  SPOLU 3 000,00 € 3 027,92 € 



Žiadateľ 
Výška 

poskytnutej 
dotácie 

Účel čerpania dotácie Čerpanie 
dotácie 

Suma 
vynaložených 

nákladov 

TOM Sivec 850,00 € 

Turistické preteky - Svit, Podhájska, 
Dubnica nad Váhom, Oščadnica, Svit, 
Hubová, Častá, Vsetín (úhrada za 
ubytovanie, štartovné, cestovné) 

850,00 € 878,82 € 

  SPOLU 850,00 € 878,82 € 
 

 
- Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 850,00 eur, použitie dotácie na 

zabezpečenie turisticko-orientačných pretekov v roku 2019, 
- poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške, 
- doložené doklady k zúčtovaniu dotácie boli v sume 850,00 € , rozdiel – 28,82 € uhradil žiadateľ z vlastných  

príjmov, 
- výsledok kontroly: bez kontrolných zistení. 

 

Žiadateľ 
Výška 

poskytnutej 
dotácie 

Účel čerpania dotácie Čerpanie 
dotácie 

Suma 
vynaložených 

nákladov 

Únia žien 427,72 € 

Deň matiek (občerstvenie: pochutiny, 
nápoje, zákusky, darčekové predmety, 
....) 

304,61 € 304,61 € 

Deň detí ( príspevok pre ZŠ a MŠ) 30,00 € 30,00 € 

Mesiac úcty  k starším (občerstvenie, 
potraviny, 93,11 € 93,11 € 

  SPOLU 427,72 € 427,72 € 
 
- Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 820,00 eur, použitie dotácie na 

organizovanie kultúrnych akcií v obci, 
- dotácia bola čerpaná vo výške 427,72 eur,  
- výsledok kontroly: nakoľko je Únia žien prijímateľom dotácie, je správnejšie ak sa spolupodieľa na organizovaní 

akcie Deň detí, aby dokladovala priamo realizované  nákupy, ako finančný príspevok pre MŠ a ZŠ. 
 
 

Žiadateľ 
Výška 

poskytnutej 
dotácie 

Účel čerpania dotácie Čerpanie 
dotácie 

Suma 
vynaložených 

nákladov 

Farnosť 
Košická Belá 

2 500,00 € Príspevok na vymaľovanie kostola 2 500,00 € 2 500,00 € 

  SPOLU 2 500,00 € 2 500,00 € 
 
- Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 2 500,00 eur, účelom dotácie bolo 

financovanie vymaľovania interiéru kostola sv. Jána Krstiteľa v Košickej Belej, 
- dotácia bola čerpaná v plnej výške, 
- výsledok kontroly: bez kontrolného zistenia. 
 
 
 



Žiadateľ 
Výška 

poskytnutej 
dotácie 

Účel čerpania dotácie Čerpanie 
dotácie 

Suma 
vynaložených 

nákladov 

Mesto Košice 90,00 € 

Podpora záujmového vzdelávania detí 
vo veku 5-15 rokov s trvalým pobytom 
na území poskytovateľa v centrách 
voľného času  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  príjemcu 

90,00 € 90,00 € 

  SPOLU 90,00 € 90,00 € 
 
 
- Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí, výška poskytnutých finančných 

prostriedkov na jedno dieťa 30,00 € za kalendárny rok, 
- na základe príslušných  rozhodnutí boli prijaté do centier voľného času 3 deti v trvalým pobytom na území 

poskytovateľa, 
- vyúčtovanie  poskytnutej dotácie bude v roku 2020, 
- výsledok kontroly: bez kontrolného zistenia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

- Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2015 bola uzatvorená na sumu 2000,00 eur, dotácia má byť použitá 
na organizovanie a priebeh futbalovej sezóny v roku  2019, 

- poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške, 
- doložené doklady k zúčtovaniu dotácie boli v sume 2000,00 € , rozdiel – 49,98 € uhradil žiadateľ z vlastných  

príjmov, 
- v prípade fakturácie za odber elektrickej energie, bola zistená  fakturovaná suma v nesprávnej výške  za nájomné 

zariadenia NN, konkrétne suma bola omylom navýšená o 200,00 €.  Rozdiel zistil p. Bc. Michal  Rzuhovský ,  
ktorý upozornil PD Klatov na chybu vo fakturácii. PD Klatov urobilo nápravu  nesprávnej fakturácie spôsobom, že 
najbližšiu fakturáciu ponížilo o nesprávne vyfakturovanú sumu, teda o - 200,00 €; 

- výsledok kontroly: bez kontrolného zistenia. 
 
 
 
 
 

Žiadateľ 
Výška 

poskytnutej 
dotácie 

Účel čerpania dotácie Čerpanie 
dotácie 

Suma 
vynaložených 

nákladov 

Futbalový 
klub 

2 000,00 € 

Tankovanie 294,95 € 294,95 € 
výstroj pre hráčov 70,34 € 70,34 € 
iné - visiace zámky, materiál na napo-
jenie čerpadla, pranie, elektromateriál 81,89 € 81,89 € 

refakturácia odberu elektrickej energie 
od PD Klatov 908,10 € 908,10 € 

zabezpečenie turnaja 2019 
(občerstvenie, štítky, plastové figúrky,..) 148,28 € 148,28 € 

príspevky pre Slovenský futbalový zväz 
(členské poplatky, poplatky za 
registráciu hráčov, odmeny 
delegovaných osôb, za správu a 
prevádzku ISSF,..) 

390,11 € 390,11 € 

občerstvenie pre hráčov 156,31 € 156,31 € 
    SPOLU 2 000,00 € 2 049,98 € 



Kontrolné odporúčania: 
 
- v zmysle ustanovení Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby, §  29, ods. 4, neuhrádzať výdavky na správu neziskovej organizácie z prostriedkov čerpaných 
prostredníctvom dotácii z rozpočtu obce, 

- riadiť sa ustanoveniami Zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácií o podpore športu, okrem iného §11 ods. 2, ktorý 
definuje podmienky, za ktorých nie je možné  poskytnúť ani použiť dotáciu;  

- v prípadoch, ak bola doprava riešená súkromne a finančné prostriedky z dotácie boli použité na nákup pohonných 
hmôt, odporúčam vypracovať cestovné príkazy s prepočtom spotreby PHM, 

- Zákon o organizácií a podpore športu, § 18 ods. 2 stanovuje obci povinnosť zverejňovať  každý rok prijímateľov 
a výšku dotácií na šport vyčlenených  a poskytnutých zo svojho  rozpočtu  spôsobom  umožňujúcim hromadný 
prístup, v zmysle vyššie uvedeného odporúčam obecnému úradu zverejniť na webovom sídle a úradnej tabuli 
prijímateľov a výšku dotácií. 

 
 
 
 
v Košickej Belej, 15.05.2020         
                                           Hlavný kontrolór obce 


