
 

 

OBEC BELLOVA VES 

                                                                        Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

MATERIÁL č. 61/2017 

na  10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

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

 

 

Názov materiálu 

Správa č. 7/2017  

o výsledkoch kontroly plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves za 

obdobie od 01.01.2017 do 06.10.2017 

 

Dôvod predloženia materiálu 

V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na II. polrok roka 2017   a v súlade 

s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990  Zb. 

a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a  audite v znení neskorších predpisov 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Viestová 

hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Správa č. 7/2017 o výsledkoch kontroly 

plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 

do 06.10.2017 (Príloha č. 1) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

16. 11. 2017 k bodu č. 5 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k Správe č.7/ 2017 o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 do 06.10.2017 

 

 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 a v súlade so schváleným Plánom práce 

hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017. 

Dôvodom predloženia Správy č. 7/2017 o výsledku kontroly plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 do 06.10.2017 je      

poskytnutie informácie o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom               

v Bellovej Vsi za kontrolované obdobie, ich platnosť, či neplatnosť, ich súlad so zákonmi 

(zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom    

zriadení v znení neskorších predpisov), prijatými vnútornými právnymi aktami (Štatút obce, 

Rokovací poriadok). 

Kontrolou bolo zistené: 

1. V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi    

starostka obce  vykonáva pravidelne kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,        

a to v súlade so skutočnosťou. 

 

2. Obec Bellova Ves nezverejňuje zápisnice z verejných zasadnutí od roku 2015 a ani výpisy 

o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva  nezverejňovalo ani pred      

kontrolovaným obdobím. 

 

3. Uznesením č. 75/OZ/2017 zo dňa 6.10.2017 bola zriadená Komisia kultúry a športu,    

upozorňujem, že v § 20 Štvrtej hlavy Štatútu Obce Bellova Ves, zo dňa 30.06.2003, každá 

komisia sa skladá z  predsedu, tajomníka komisie a členov komisie, zároveň konštatujem,  

že Štatút Obce Bellova Ves je v procese aktualizácie. 

 

Odporúčanie:  

1. Navrhované opatrenie: zverejňovať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.          

v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku, konkrétne zápisnice zo zasadania OZ   

a výpisy o hlasovaní po každom zasadaní. 

2. Navrhované opatrenie: Zosúladiť zloženie Komisie kultúry a športu so Štatútom obce,   

konkrétne s §20 Štvrtej hlavy, eventuálne aktualizovať Štatút obce. 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby predloženú Správu č. 7/2017 vzalo na      

vedomie a prijalo uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 61/2017) 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia: 

Správa č. 7/2017 o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce  Bellova Ves za 

obdobie od 01.01.2017 do 06.10.2017 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 7/2017 o výsledku kontroly plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva  obnce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 do 06.10.2017 (ďalej 

len „Správa č. 7/2017). 

 B. Berie na vedomie 

Správu č. 7/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Viestovou. 

Závery kontroly: 

1. V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi       

starostka obce  vykonáva pravidelne kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,          

a to v súlade so skutočnosťou. 

2. Obec Bellova Ves nezverejňuje zápisnice z verejných zasadnutí od roku 2015 a ani výpisy 

o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva,  nezverejňovalo ani pred kon-

trolovaným obdobím. 

3. Uznesením č. 75/OZ/2017 zo dňa 6.10.2017 bola zriadená Komisia kultúry a športu,     

upozorňujem, že v § 20 Štvrtej hlavy Štatútu Obce Bellova Ves, zo dňa 30.6.2003, každá 

komisia sa skladá z  predsedu, tajomníka komisie a členov komisie, zároveň konštatujem,  

že Štatút Obce Bellova Ves je v procese aktualizácie. 

C.  Konštatuje, že 

Správa č. 7/2017 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, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole    a audite 

v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným Plánom práce hlavného kontrolóra 

Obce Bellova Ves pre II. polrok roka 2017. 

      D.  Odporúča prijať navrhované opatrenia: 

1. Zverejňovať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších          

predpisov a Rokovacieho poriadku, konkrétne zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľ-

stva   a výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadaní. 

2. Zosúladiť zloženie Komisie kultúry a športu so Štatútom obce, eventuálne aktualizovať 

Štatút obce. 

E.  Žiada 

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

č. 7/2017 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/

