
Správa č. 1/2021 z kontroly

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Belá

Predmet kontroly: kontrola plnenia rozpočtu obce počas rozpočtového provizória

Účel kontroly:     overiť zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 
hospodárenia s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov

Kontrolované obdobie:  január 2021 – apríl 2021

Miesto a čas kontroly: Obecný úrad v Belá,  práca doma  
9. 4. 2021 - 19. 5. 2021  

Kontrolu vykonala: Mgr.  Erika Klacsánová, na základe plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej
kontrolórky na 1. polrok od jej zvolenia do funkcie

Ku kontrole boli predložené:   zoznam prijatých a uhradených faktúr, pokladničné
doklady,  rozpis miezd, doklady o dohodnutých
splátkach energie a služieb na rok 2021

Zistenia:
 
Obec Belá nemala  pre rok 2021 schválený rozpočet do 31.12.2020. Nakoľko rozpočet ani
v súčasnosti nie je schválený obec hospodári podľa rozpočtového provizória.  

Pravidlá hospodárenia obce v rozpočtovom provizóriu  upravuje § 11 zákona č. 583/2004 Z.
z.   rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy v znení  neskorších predpisov (ďalej  len
„zákon o rozpočtových pravidlách“), podľa čoho obec počas trvania rozpočtového provizória
hospodári od 1. 1. 2021  podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka
2020 t. j. podľa prvého schváleného rozpočtu bez vykonaných zmien rozpočtu v priebehu
rozpočtového roka. Výdavky čerpá v súlade so zákonným mesačným limitom, t. j.  výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória  v každom mesiaci  nesmú prekročiť  1/12
celkových výdavkov schváleného rozpočtu.
Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v
súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov..
Obec  nesmie  v období  rozpočtového  provizória  poskytovať  dotácie z rozpočtu.
Rozpočtové provizórium trvá až do schválenia  rozpočtu,  najneskôr  do 31.  12 príslušného
kalendárneho roka

Predmetom kontroly bolo preverenie čerpania výdavkov rozpočtu obce počas rozpočtového
provizória.  Kontrolou  bolo  zistené,  že  mesiacoch  január  ,  február  a marec  2021  nebolo
čerpanie výdavkov v čase rozpočtového provizória prekročené, avšak  v mesiaci apríl 2021
došlo k prekročeniu čerpania týchto výdavkov  o 616,82 EUR.
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Výdavky, ktoré tvorili  výnimky na  uhrádzanie počas rozpočtového provizória boli výdavky
vyplývajúce zo zmluvných záväzkov dohodnutých v roku 2020. Patria sem:

- poplatky  za  energie  (elektrina,  plyn,  voda),  telekomunikačné  služby  (telefónny
poplatok, internet, služby RTVS) podľa dohodnutých zálohových predpisov, 

- poplatky za odvoz komunálneho odpadu  podľa dohodnutých frekvencií odvozu
- mzdy zamestnancov podľa pracovných zmlúv a dohodách o mzde a odmene,  z toho

vyplývajúce  odvody  poistného  do  Sociálnej  poisťovne  a  zdravotnej  poisťovne
a plnenie daňových povinností.

- poistné za poistenie majetku.

Tieto výdavky sa však započítavajú do celkovej sumy výdavkov a v prípade, ak to spolu tvorí
1/12 výdavkov schváleného rozpočtu roka 2020, obec by sa mala vzdať ostatných bežných
výdavkov daného rozpočtového roka (investície, nákupy a pod.)
Podľa predložených dokladov a na základe údajov zistených z  účtovného systému obce bolo
zistené,  že po uskutočnení zmluvných  výdavkov a povinných úhrad  počas rozpočtového
provizória v mesiaci apríl 2021 došlo k prekročeniu  1/12  výdavkov schváleného rozpočtu
predchádzajúceho roka o  616,82 EUR.  
Obec  v období  rozpočtového  provizória  neuskutočňovala  žiadne  výdavky  na  investície.
Výdavky obce  sa týkali nákupu  všeobecných materiálov a kancelárskych potrieb, odbornej
literatúry,  úhrady cestovného,  reprezentačného  a   všeobecných  a špeciálnych  služieb   pre
obecný  úrad  a nákupy  kancelárskych  potrieb  a úhrady  za  všeobecné  služby  pre  materskú
školu.  Čerpanie týchto výdavkov však bolo na úrovni rozpočtu roka 2020, okrem nákupu
kancelárskych potrieb pre obecný úrad,  kedy z rozpočtovaných  výdavkov 210,-  EUR  ku
koncu apríla  2021 bolo čerpaných 225,75 EUR. 
Čerpanie  výdavkov  však   v najväčšej  miere  ovplyvnili  náklady  na  antigénové   testovanie
obyvateľstva, ktoré v mesiaci apríl 2021 činili sumu 5 146,46 EUR a  ich celková výška za
prvé štyri mesiace roka 2021 činí sumu 9 193,64 EUR.  Treba však poznamenať,  že tieto
výdavky  sú  po  vyúčtovaní  predmetom príjmu  rozpočtu  obce  –  refundovanie  zo  štátneho
rozpočtu. 
Kapitálové výdavky obce  v mesiacoch január až apríl 2021  predstavujú sumu 191,75 EUR
mesačne za úhradu rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Zhrnutie záverov kontroly:

Nakoľko obec v mesiaci apríl 2021 prekročila 1/12 výdavkov schváleného rozpočtu roka
2020   porušila   pravidlá   hospodárenia   obce   v rozpočtovom   provizóriu.   Na   uvedenú
skutočnosť majú najväčší vplyv výdavky vynaložené na antigénové testovanie v obci, ktoré
následne sú refundované zo štátneho rozpočtu.
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Návrh na prijatie  opatrení: 

- predloženie  návrhu  rozpočtu  na  rok  2021  na  najbližšie  rokovanie  obecného
zastupiteľstva

- zavedenie šetrného režimu spotreby energií  a po ich zúčtovaní  uzatvorenie dohody
s dodávateľmi vychádzajúcej  z reálnej spotreby

Dátum prerokovania návrhu správy so zodpovednými zamestnancami dňa 20. 5. 2021

Obec  súhlasila so  zisteniami  kontroly  a prijala navrhované  opatrenia.

 V Štúrove, dňa 24. 5. 2021                                 Mgr. Erika Klacsánová

       hlavná kontrolórka obce Belá


