
 
 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

  

Kontrola vybraného investičného projektu realizovaného v roku 

2021 

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 2022, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2021-5 zo dňa 15.12.2021.  

 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Košická Belá 

Kontrolované subjekty: Obecný úrad Košická Belá 

Predmet kontroly: kontrola vybraného investičného projektu realizovaného v roku 2021 – 

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE – II. ETAPA 

 

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 

ZISTENIA: 

 uzatvorenie  zmluvy medzi Obcou Košická Belá a MV SR  - Z M L U V A č. PHZ-OPK1-

2019-003403 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, 

 zmluva bola uzatvorená 30.04.2020, účinnosť nadobudla  07.05.2020. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY: 

 poskytovateľ sa zaviazal poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly 

MV SR podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  526/2010 Z.z o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

 príjemca (obec) sa zaviazal použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené 

poskytovateľovi v žiadosti o „poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred 

požiarmi“, a to na projekt: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - II. etapa podľa § 2 písm. c) 

bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, 

 rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne 

kategórie, 



 poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytol príjemcovi dotáciu v sume 

11 264,06 Eur jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z. 

 príjemca sa zaviazal realizovať projekt rekonštrukcie spolufinancovaním z vlastných 

prostriedkov, resp. z iných ako verejných prostriedkov vo výške minimálne  5% z celkových 

výdavkov, 

 dotáciu na kapitálové výdavky poskytnuté ako kapitálový transfer môže príjemca použiť na 

určený účel v rozpočtovom roku, kedy bola dotácia poskytnutá a tiež aj v nasledujúcich 4 

rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá, a to najneskôr do 31.12.2023, 

 dotácia bola prijatá na účet  OTP banky  Obce Košická Belá v roku 2020, 

 vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo o realizácii rekonštrukcie v priebehu roka 2020 a s  tým 

súvisiacemu čerpaniu dotácie, bola dotácia prevedená do rezervného fondu v celkovej výške 

11 264,06 eur a v roku  2021 zapojená do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie. 

 

ČERPANIE DOTÁCIE – rok 2021 

 

 začatiu rekonštrukčných prác predchádzalo zabezpečenie verejného obstarávania, ktoré 

realizovala  spoločnosť  MKBstav ( Ing. Oľga Onderíková Mikulíková), 

 rekonštrukcia realizovaná spoločnosťou  KOBAKSTAV, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo č. 

1/2021  v zmysle §   Obchodného zákonníka, 

 zmluvne dohodnutá cena diela s DPH:  13 817,30 EUR. 

 

PREHĽAD VÝDAVKOV v roku 2021: 

Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo dokladu Suma s DPH 

KOBAKSTAV, s.r.o. prevedené stavebné práce na 

stavbe rekonštrukcia HZ – 

II.etapa, podľa priloženého 

rozpisu práce   

 FA č. 2021 003 13 816,12 EUR   

MKBstav ( Ing. Oľga 

Onderíková Mikulíková) 

poradenská a konzultačná činnosť 

v oblasti verejného obstarávania 

FA č.20210038  600,00 EUR 

MULLDEX, s.r.o. doprava a čerpanie betónu  FA č. 

202109019 

792,60 EUR 

MULLDEX, s.r.o. doprava a čerpanie betónu  FA č. 

202109011 

481,84 EUR 

MOBILZVAR – 

Ľubomír Mikulec 

výroba a dodanie dvojkrídlovej 

brány 

FA č. 020/2021 2618,00 EUR 

TRIPA, s.r.o. materiál - polystyrén, hmoždinky, 

sieťky, profily, 

FA č. 

101210222 

556,10 EUR 

Hotovostné nákupy – 

bločky (L&Š, s.r.o., 

Hornbach,s.r.o., 

STAVMAT 

STAVEBNINY, s.r.o., 

Farby Kušnír, s.r.o., 

RIVI, s.r.o.,APM 

parapety,s.r.o....) 

jakl, lepidlá, stierky, zásuvky, 

spínače jednopólové,  rámčeky 

trojnásobné, fólie, pásky, cement, 

obklad, vstupné dvere, parapetný 

profil, plastové okno, dlažba, 

elektro – svietidlá, porfix, ytong, 

  5339,40 EUR 

SUMÁR X X 24 204,06 EUR 

 

Okrem vynaložených výdavkov v roku 2021 v celkovej hodnote 24 204,06 EUR, bol evidovaný 

zostatok z roku  2020 v celkovej výške  1 819,55 EUR. 



Celková hodnota výdavkov vynaložených na  Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - II. etapa vo 

výške 26 023,61 EUR bola zaradená do majetku.  

 

ZÁVER KONTROLY  

a) dodržanie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR : 

i) zo strany príjemcu  (obce) – dodržanie podmienky čerpania na účel zmluvne dohodnutý, 

ii) dodržanie časovej podmienky čerpania najneskôr do konca roka 2023, 

iii) dodržanie podmienky spoluúčasti najmenej 5%, 

 

b) dodržanie podmienky účelovosti čerpania finančných prostriedkov: 

i) ku kontrole boli predložené účtovné doklady (faktúry, doklady z registračnej pokladne), 

preukazujúce nákup materiálov a poskytnutie služieb –poradenstvo v oblasti verejného 

obstarávania a stavebno-rekonštrukčné práce. 

 

 

 

 

V Košickej Belej 13.06.2022 

          Ing. Terézia Gregorovičová 

                     Hlavný kontrolór obce 


