
 

 

OBEC BELLOVA VES 

                                                                        Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

MATERIÁL č. 39/2017 

na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konané dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Správa č. 3/2017 

 o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

povinnosti zverejňovať faktúry, objednávky    

a zmluvy Obce Bellova Ves  

za obdobie od 01.01.2017 do 13.04.2017 

 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

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

o obecnom zriadení  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. 3/2017 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly povinnosti zverejňovať 

faktúry, objednávky a zmluvy Obce Bellova 

Ves za obdobie od 01.01.2017 – 13.04.2017 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

04. 08. 2017 k bodu č. 5 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

 
 

 



 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k Správe č. 3/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly povinnosti zverejňovať 

faktúry, objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 do 13.04.2017 

 

  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. 

 

V čase predloženia materiálu č. 39/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

provizóriu. Predložený materiál nemá dopad na prípadné prekročenie 1/12 výdavkov obce 

počas rozpočtového provizória. 

 

Dôvodom predloženia Správy č. 3/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

povinnosti zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves (ďalej len „Správa   

č. 3/2017“) je:  

a) informácia o  vykonanej kontrole dodržiavania povinnosti vyplývajúcich zo         

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon      

č. 211/2000 Z. z.), a to zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy Obce Bellova 

Ves a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ako aj  

b) informácia o vykonanej kontrole na preverenie odstránenia nedostatkov zistených 

v Správe č. 2/2016 zo dňa 14.10.2016 predloženej na zasadnutie obecného zastupi-

teľstva dňa 01.12.2016. 

 

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období, t. j.  v období od 01.01.2017 do 

13.04.2017 obec Bellova Ves neporušila zákon č. 211/2000 Z. z. v predmete kontroly, tzn. 

zverejňovala faktúry, objednávky a zmluvy obce v súlade s uvedeným zákonom a odstránila 

zistené nedostatky spísané v Správe č. 2/2016 zo dňa 14.10.2016 predloženej na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa 01.12.2016. Obec má vypracovaný systém zverejňovania faktúr 

v prehľadnej tabuľkovej forme. 

 

  Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby predloženú Správu č. 3/2017 vzalo na      

vedomie a prijalo uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 39/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia: 

Správa č. 3/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly povinnosti zverejňovať faktúry, 

objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 do 13.04.2017 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017  zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 3/2017 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly povinnosti zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy Obce 

Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 13.04.2017 (ďalej len „Správa  č. 3/2017“). 

B. Berie na vedomie 

1. Správu č. 3/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou 

Viestovou. 

2. Závery kontroly: 

V kontrolovanom období, t. j. v období od 01.01.2017 do 13.04.2017: 

a) Obec Bellova Ves neporušila zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  v predmete kontroly, tzn. zverejňovala faktúry, objednávky 

a zmluvy obce v súlade so zákonom. 

b) Obec Bellova Ves odstránila zistené nedostatky spísané v Správe č. 2/2016 zo 

dňa 14.10.2016 (predložená na zasadnutie OZ dňa 01.12.2016).  

c) Obec má vypracovaný systém zverejňovania faktúr v prehľadnej tabuľkovej 

forme. 

C. Konštatuje, že 

Správa č. 3/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves obecnému 

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

zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

D. Žiada 

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

Správy č. 3/2017 na internetovej adrese 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/

