
 

 

Príloha č. 1 k mat. č. 62/2017 

 Správa č. 8/2017 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce Bellova Ves 

  k 30.09.2017  

vykonanej v zmysle ustanovenia § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a v  zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite 

 -  kontrola čerpania  rozpočtu za rok 2017. 

   1. Kontrolný orgán: Ing. Mária Viestová, hlavný kontrolór Obce Bellova Ves  

 2. Subjekt kontroly: Obecný úrad Obce  Bellova Ves 

 3. Predmetom kontroly je čerpanie rozpočtu za III. Q roku 2017. 

 4. Kontrolované obdobie: od 1.1.2017 do 30.9.2017 

 5. Miesto a čas vykonania  kontroly: Obecný úrad Obce Bellova Ves - priebežne 

 6. Kontrolou bolo zistené (viď. Príloha č.1): 

  Bežný rozpočet za I., II. a III.Q k 30.9.2017 je schodkový vo výške 9 168,97€  

1. Tento schodok bežného rozpočtu je spôsobený najmä nízkym príjmom v položke 120 - 

daň z majetku, ktorý je k 30.9.2017 vo výške 21% z plánovaných príjmov ( daň z po-

zemkov - položka 121001) a položky 222 - pokuty a penále, ktorý je k 30.9.2017 vo 

výške 3% z plánovaných príjmov.  

2. Celkový rozpočet k 30.9.2017 je prebytkový vo výške 23 987,03€ 

3. Rozpočtové hospodárenie (bez finačných operácií) k 30.9.2017 je schodok vo výške - 

36 398,97€ 

 

 Odporúčania 

1. Odporúčam rozpočtovými opatreniami schváliť a vykonať zmeny rozpočtu v položkách 

podľa ekonomickej klasifikácie, ktoré sú prekročené v súlade so zákonom o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy - povolené prekročenie a viazanie príjmov a po-

volené prekročenie a viazanie výdavkov. 

2. Odporúčam sledovať čerpanie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy. 

3. Odporúčam ďalej sledovať tvorbu a čerpanie bežného rozpočtu, aby nedošlo k jeho 

schodku. 

 
 7. Správa č. 8/2017 bola vypracovaná dňa: 6. 11. 2017 

 8. Správu vypracovala: Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

 9. Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 6.11..2017 

 10. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať písomne do podateľne Obecného úradu v 

Bellovej Vsi alebo na e-mailovú adresu hlavnej kontrolórky: hlavnakontrolor-

ka.bv@gmail.com v lehote do: 13.11.2017 



 

 

 11. Správu o výsledku kontroly prevzala za kontrolovaný subjekt:  
 

        Ing. Mária Jankovičová, MBA 

          starostka obce Bellova Ves 

 

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole: FIN1-12 

 


