
  

 
 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 
tvorby a čerpania prostriedkov rezervného fondu 

Obce Košická Belá 
 

 

Kontrola bola vykonaná: 

-  v zmysle  ust. § 18d a ust. § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a  

- vychádza z Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košická Belá na II. polrok 2021. 

 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Košická Belá 

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Košická Belá 

Predmet kontroly: tvorba  a čerpanie prostriedkov rezervného fondu Obce Košická Belá 

 

Legislatíva: 

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, 

 

KONTROLNÉ ZISTENIE  

1) REZERVNÝ FOND – TVORBA 

- tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia vyplýva zo zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa  § 15, ods. 4, minimálne vo výške 

10% z prebytku  

- výšku tvorby určuje obecné zastupiteľstvo,   

- Obec Košická Belá v roku 2020 dosiahla prebytok rozpočtového hospodárenia, 

- na zasadnutí OZ zo dňa 16.04.2021,  bolo schválené použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu RF vo výške  88 490, 37 EUR uznesením č. 16/2021 – 3;  b 2),  

- z prebytku bol tvorený RF v zákonom požadovanej výške – minimálne 10 % z prebytku - OZ 

schválilo tvorbu v plnej výške prebytkového hospodárenia, 

- boli dodržané zákonné podmienky tvorby RF: 

a) vytvorenie RF v prípade dosiahnutia prebytku rozpočtového hospodárenia a 

b) tvorba RF vo výške minimálne 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia. 

 

2) REZERVNÝ FOND - ČERPANIE 

- na zasadnutí OZ dňa 25.06. 2021 uznesením  č. 17/2021 - 8 OZ schválilo návrh čerpania 

prostriedkov z rezervného fondu  pre rok 2021: 

SCHVÁLENÝ ÚČEL ČERPANIA  SCHVÁLENÁ 

SUMA 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice II. 2 552,06 eur 

Oprava výtlkov 3 180,00 eur 

Kamerový systém – ZŠ 1 543,20 eur 

Traktorový štiepkovač 9 528,00 eur 



  

Rekonštrukcia Centra obce 50 000,00 eur 

Rekonštrukcia komunikácie – Cesta na Brezovú 23 000,00 eur 

Rigoly na“Briežok“ 20 500,00 eur 

SPOLU 110 303,26 eur 
 

 

PREHĽAD ČERPANIA PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU  

 

ÚČEL 

ČERPANIA  

SCHVÁLENÁ 

SUMA 

SKUTOČNOSŤ  

Rekonštrukcia 

hasičskej 

zbrojnice II. 

2 552,06 eur 2 552,06 eur 

- dodávateľ KOBAKSTAV s.r.o., 

- faktúra č. 20021003 v zmysle Zmluvy 

o dielo, 

- fakturovaná čiastka celkom 13 816,12 eur  

- z toho spolufinancovanie MV SR  - 

ZMLUVA PHZ-OPK1-2019-003403  

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a dodatku č. 1 v sume 11 264,06 eur 

Oprava 

výtlkov 

cestných 

komunikácií 
3 180,00 eur 3 180,00 eur 

- dodávateľ Výtlky s.r.o., 

- faktúra č. 20210002 v zmysle objednávky 

č. 17/2021 zo dňa 28.04.2021, 

- fakturovaná čiastka 2 360,00 eur 

- dodávateľ Výtlky s.r.o., 

- faktúra č. 20210004 v zmysle objednávky 

č. 20/2021 zo dňa 28.04.2021 

- fakturovaná čiastka 820,00 eur 

Kamerový 

systém – ZŠ 

1 543,20 eur 1 543,20 eur 

- dodávateľ: Vladimír Bučko  BUKY, 

- faktúra č. 210125 v zmysle objednávky č. 

19/2021 a Zmluvy o poskytovaní technickej 

služby zo dňa 20.05.2021  

- fakturovaná čiastka 1 543,20 eur 

Traktorový 

štiepkovač 9 528,00 eur 9 528,00 eur 

- dodávateľ: T.E.M.A.M s.r.o.,  

- č. 20210015  v sume 9 528,00 eur , 

v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2021 

Rekonštrukcia 

Centra obce 
50 000,00 eur 0,00 eur 

- účel čerpania prostriedkov z RF nebol 

realizovaný 

Rekonštrukcia 

komunikácie – 

Cesta na 

Brezovú 
23 000,00 eur 23 000,00 eur 

- dodávateľ: Marián Koľvek KOMAX, 

- faktúra č. OF210043 zmysle Zmluvy 

o dielo  zo dňa 17.09.2021 

- fakturovaná  čiastka 29 251,68 eur, z RF 

čerpaných 23 000,00 eur, rozdiel 6 251,28 

eur uhradené z prostriedkov bežného účtu 

Rigoly 

na“Briežok“ 
20 500,00 eur 0,00 eur 

- účel čerpania prostriedkov z RF nebol 

realizovaný 

SPOLU 110 303,26 eur 39 803, 26 eur X 

 

 



  

 

- prostriedky z RF boli čerpané na účely v zmysle schváleného uznesenia  č. 17/2021 - 8 OZ  zo 

dňa 25.06.2021, 

- v dvoch prípadoch nedošlo k realizácii plánovaných projektov, preto prostriedky boli skutočné 

čerpané v nižšej sume 39 803,26 eur oproti plánu  110 303,26 eur 

- prostriedky z RF boli čerpané v schválenej sume, nebolo porušené prekročenie čerpania 

v jednotlivých prípadoch ani v celkovej sume, 

- prostriedky z RF boli použité  na kapitálové výdavky – v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 

2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky 

rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období 

porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 zákona  583/2004 Z.z.. 

 

 

V Košickej Belej  10.12. 2021            Ing. Terézia Gregorovičová 

     Hlavný kontrolór obce 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5152562&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120614&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120617&f=2

