
 

 

OBEC BELLOVA VES 

                                                                        Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

MATERIÁL č. 62/2017 

na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konaného dňa 16. 11. 2017 o 18.00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

Správa č. 8/2017 

o výsledkoch čerpania rozpočtu obce  

Bellova Ves za obdobie  

od 01.01.2017 do 30.09.2017 

 

 

Dôvod predloženia materiálu 

V zmysle §18f ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. 

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom 

zriadení a Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení         

niektorých zákonov. 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Viestová 

hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Správa č. 8/2017 o výsledkoch čerpania   

rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 

01.01.2017 do 30.09.2017 (Príloha č. 1) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

16. 11. 2017 k bodu č. 6 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 



 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k Správe č. 8/2017 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie  

od 01.01.2017 do 30.09.2017 

 

        Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej 

len „obecné zastupiteľstvo“) v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.              

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej      

kontrole a audite v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o            

rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových           

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Materiál má dopad na rozpočet obce. 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby Správu č. 9/2017 o výsledku čerpania rozpočtu za 

obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017 vzalo na vedomie, konštatovalo výsledok vykonania 

kontroly čerpania rozpočtu do 30.09.2017 a schválilo  

1. rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. (2) pís. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov povolené prekročenie           

a viazanie príjmov  

2. rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. (2) pís. c) zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov povolené prekročenie           

a viazanie výdavkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 62/2017) 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 6 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 16. 11. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č.  6 návrhu programu zasadnutia: 

Správa č. 8/2017 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017             

do 30.09.2017  

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 16.11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo  obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie  

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 8/2017 o výsledkoch čerpania rozpočtu 

obce za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017 (ďalej len „Správa č. 8/2017). 

2. Informáciu o čerpaní schváleného rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 30.09.2017 

B. Konštatuje, že 

1. Správa č. 8/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves obecnému            

zastupiteľstvu v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole          

a audite v znení neskorších predpisov. 

2. Bežný rozpočet za I., II. a III.Q k 30.09.2017 je schodkový vo výške 9 168,97 eur.  

3. Celkový rozpočet k 30.9.2017 je prebytkový vo výške 23 987,03 eur. 

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

36 398,97 eur. 

5. Bežný rozpočet k 30.09.2017 je prekročený v rozpočtových príjmoch v položkách   podľa 

ekonomickej klasifikácie: 133001 o 65,96 eur, 133013 o 1216,44 eur, 221004 o 450,00 eur. 

6. Bežný rozpočet k 30.09.2017 je prekročený v rozpočtových výdavkoch v položkách podľa 

ekonomickej klasifikácie:  637002 o 123,00 eur, 637003 o 19,70 eur, 642006 o 923,72 eur. 

C. Schvaľuje 

1. Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. (2) pís. b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov povolené prekročenie            

a viazanie príjmov v schválenom bežnom rozpočte na rok 2017 podľa aktuálneho stavu. 

2. Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. (2) pís. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov povolené prekročenie             

a viazanie výdavkov v schválenom bežnom rozpočte na rok 2017 podľa aktuálneho stavu. 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie Správy      

č. 8/2017 na webovom sídle obce  (www.bellovaves.sk).  

  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

 

Návrh uznesenia môže byť doplnený (prípade pozmenený) v zmysle  záverov z diskusie 

poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 

http://www.bellovaves.sk/

