SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
Kontrola tvorby a čerpania prostriedkov rezervného fondu 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: tvorba a čerpanie prostriedkov rezervného fondu Obce Košická Belá
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. 583/204 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Výsledok kontroly :
A)

TVORBA REZERVNÉHO FONDU
podľa § 15, ods. 4, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , je povinnosťou
obce vytvárať rezervný fond, a to z prebytku rozpočtu,
- výšku tvorby určuje obecné zastupiteľstvo, pričom zákonná povinnosť tvorby je minimálne 10 % z prebytku
rozpočtu
- na zasadnutí OZ zo dňa 26.06.2019, uznesením č. 6/2019 – 3 b) bolo schválené použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu RF vo výške 53 054,89 EUR.
-

KONTROLNÉ ZISTENIE: Obec Košická Belá v roku 2018 dosiahla prebytok rozpočtového hospodárenia. Z prebytku
bol tvorený RF v zákonom požadovanej výške – minimálne 10 % z prebytku, keďže OZ schválilo tvorbu v plnej výške
prebytkového hospodárenia. Tým pádom bola dodržaná zákonná podmienka:
a) povinnosti tvorby RF v prípade dosiahnutia prebytku rozpočtového hospodárenia a
b) povinnosti tvorby vo výške minimálne 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia.
B)

ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU
-

na zasadnutí OZ dňa 30.08.2019 uznesením č. 7/2019 - 3 OZ schválilo návrh čerpania prostriedkov z rezervného
fondu pre rok 2019 nasledovne:

ÚČEL ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
Nákup traktora
Oprava školského dvora
Vybudovanie prístrešku pri multifunkčnom ihrisku
Úhrada splátok za multifunkčné ihrisko
Rekonštrukcia strechy na materskej škôlke – financovanie za spoluúčasti Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – financované za spoluúčasti Ministerstva
vnútra SR
SPOLU
Prehľad pohybov na účte RF:
zostatok z roku 2018:
tvorba RF
bankové poplatky spolu:

+ 4 433,59 EUR
53 054,89 EUR
- 29,19 EUR

čerpanie (úhrada )
zostatok na konci roka 2019

- 54 241,41 EUR
+ 3 217,88 EUR

SCHVÁLENÁ SUMA
9 000,00 EUR
18 400,00 EUR
5 000,00 EUR
2 000, EUR
11 366 ,76 EUR
2 300,00 EUR
9 356,04 EUR
57 422,80 EUR

ÚČEL ČERPANIA
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
Oprava výtlkov na
miestnych komunikáciách

SKUTOČNÉ
ČERPANIE

SCHVÁLENÉ
ČERPANIE

8 227,51 EUR

9 000,00 EUR

Nákup traktora

18 400,00 EUR

18 400,00 EUR

Oprava školského dvora

3 465,87 EUR

5 000,00 EUR

Vybudovanie prístrešku
pri multifunkčnom ihrisku

1 244,65 EUR

2 000, EUR

Úhrada splátok za
multifunkčné ihrisko

11 366,76 EUR

11 366 ,76 EUR

Rekonštrukcia strechy MŠ

2 180,58 EUR

2 300,00 EUR

Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice (spoluúčasť)

9 356,04 EUR

9 356,04 EUR

54 241,41 EUR

57 422,80 EUR

SPOLU

Faktúry č. 22019 a č. – Ing. Dana Prcúchová ( 4
37,72 EU + 963,59 EUR)
Faktúry č. 452019 a č. 572019 – SANAS s.r.o.
(2 436,00 EUR 487,20 EUR)
Faktúra č. 1020190289 (Kúpna zmluva v zmysle
Obchodného
zákonníka),
dodávateľ
MK
TRAKTOR, s.r.o., celková hodnota traktora
39 360,00 EUR, čiastočne hradený z prostriedkov
RF vo výške 18 400 EUR
Faktúry č. 201908027 a č. 201909009 –
MULLDEX, s.r.o. doprava betónu v hodnote
2024,40 EUR + 1 174,80 EUR; hotovostné
nákupy
materiálu
(rúry, odbočky, vpusty,
cement,.. ) spolu čerpanie z RF 266,67 EUR
Hotovostné nákupy materiálu (DP work, s.r.o.,
L&Š s.r.o., RIVI, s.r.o., emKA plus, s.r.o., .. ) dosky, skrutky, trapézové plechy, profily
zvarované, ploché tyče, lazúra,.. v celkovej sume
1 244,65 EUR
Faktúry č. 20190001 a č. 20190157 – zhotoviteľ
diela MARO, s.r.o. = 2 x 5 683,38 EUR , spolu
11 366, 76 EUR
Faktúra č. 2019037 ( + Zmluva o dielo č. 2/2019),
zhotoviteľ diela: KOBAKSTAV s.r.o., celková
hodnota zákazky 21 692,58 EUR, realizované
s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu – program
„Podpora najmenej rozvinutých okresov“ ; výška
poskytnutého príspevku = 19 512,00 EUR
Faktúra č. 2019032 ( + Zmluva o dielo č. 1/2019),
zhotoviteľ diela: KOBAKSTAV s.r.o., celková
hodnota zákazky 39 356,04 EUR, projekt
spolufinancovaný z prostriedkov zo štátneho
rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnútra SR, výška
príspevku 30 000,00 EUR
X

KONTROLNĚ ZISTENIE:
-

prostriedky z RF boli čerpané na účely v zmysle schváleného uznesenia č. 7/2019 - 3 OZ zo dňa 30.08.2019,
prostriedky z RF boli čerpané v sume schválenej OZ, prípadne nižšej, nebolo porušené prekročenie čerpania ani
v jednotlivých prípadoch ani v celkovej sume,
prostriedky z RF boli použité na kapitálové výdavky a úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného
stavu majetku obce – boli dodržané podmienky Zákona č. 583/204 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Košickej Belej 23.07.2020

Hlavný kontrolór obce

