
 

 

OBEC BELLOVA VES 

                                                                        Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

MATERIÁL č. 40/2017 

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. 4/2017 

o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

čerpania rozpočtu obce počas rozpočtového 

provizória za I. a II. kvartál roka 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. 4/2017 o výsledku následnej 

finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce 

počas rozpočtového provizória  za I a II. 

kvartál roka 2017 (prílohy) 

 

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. 6 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k Správe č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce 

Bellova Ves počas rozpočtového provizória za I. a II. kvartál roka 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o        

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

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

V čase predloženia materiálu č. 40/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

počas rozpočtového provizória.   

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce. 

 

Dôvodom predloženia Správy č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

čerpania rozpočtu obce počas rozpočtového provizória za I. a II. kvartál roka 2017 (ďalej len 

„Správa č. 4/2017“) je: 

a) informácia o čerpaní rozpočtu obce počas rozpočtového provizória za I. a II.     

kvartál roka 2017, 

b) informácia o vykonanej následnej finančnej kontrole čerpania rozpočtu obce počas 

rozpočtového provizória za kontrolované obdobie (01.01.2017-30.06.2017), 

c) konštatovanie výsledkov predmetnej kontroly, 

d) návrh opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly. 

 

 Na základe výsledkov kontroly navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby Správu č. 4/2017 

vzalo na vedomie, konštatovalo výsledok vykonania kontroly a schválilo v zmysle § 14 ods. 2 

pís. a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a tiež, aby schválilo v zmysle 

§ 15 ods. 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov peňažných fondov  na          

vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami  rozpočtu v priebehu    

rozpočtového roka.  

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 40/2017) 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 6 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č.  6 návrhu programu zasadnutia: 

Správa č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce Bellova Ves počas 

rozpočtového provizória za I. a II. kvartál roka 2017 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej   

kontroly čerpania rozpočtu obce Bellova Ves počas rozpočtového provizória za I. a II. kvartál 

roka 2017 (ďalej len „Správa  č. 4/2017“). 

B. Berie na vedomie 

1. Správu č. 4/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou 

Viestovou. 

2. Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves počas rozpočtového provizória za I. a II. 

kvartál roka 2017 

3. Závery kontroly z kontrolovaného obdobia, t. j. obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017. 

C. Konštatuje, že 

1. Správa č. 4/2017 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.  

2. Obec neporušila zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neporušila ani zákon č. 138/1991 Z. z.              

o majetku obce v znení neskorších predpisov. 

D. Schvaľuje 

1. Podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy      a celkové výdavky v tých 

položkách rozpočtu, ktoré sú prekročené alebo sa predpokladá ich prekročenie - položky: 

633013, 637003, 637012, 642006. 

2. podľa § 15 ods. 3  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej            

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie peňažných fondov ako príjmové FO  

vo výške 10 685,94 eur (položka 453 - prostriedky z  predchádzajúcich období alebo 454 - 

peňažné fondy) na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu. 

E. Žiada 

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

č. 4/2017 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/

