
 

 

                          OBECNÝ ÚRAD V BELLOVEJ VSI  

                                                                        Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

MATERIÁL č. 26/2017 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konaného dňa 02. 03. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Správa č. 1/2017  

o výsledkoch následnej finančnej kontroly  

čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova 

Ves za obdobie od 01.01.2016 do 04.07.2016 

 

Dôvod predloženia materiálu 

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

obecnom zriadení  v znení neskorších     predpi-

sov 

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole       

a audite a o zmene a doplnení niektorých      zá-

konov. 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Viestová 

hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Správa č. 1/2017 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly čerpania provizórneho 

rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 

01.01.2016 do 04.07.2016 (príloha) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

02. 03. 2017 

k bodu č. 4 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 



 

 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k Správe č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania provizórneho 

rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016 

 

  Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (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, 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 čase predloženia materiálu č. 26/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

počas rozpočtového provizória. 

Obec Bellova Ves hospodárila v období od 01. 01. 2016 do 04. 07.2016                        

v rozpočtovom provizóriu. 

 

 Dôvodom predloženia Správy č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016 

(ďalej len „Správa č. 1/2017)  je zistenie rozdielov v čerpaní finančných prostriedkov počas 

rozpočtového provizória, ktoré som skonštatovala po predložení vyžiadanej tlačovej zostavy 

„Čerpanie  finančných prostriedkov rozpočtu obce v roku 2016” zo dňa 16. 02. 2017 a 17. 02. 

2017 a kontrole čerpania finančných prostriedkov v uvedenom období.  

 Rozdiely čerpania finančných prostriedkov vznikli úpravou zaúčtovania finančných 

prostriedkov,  ktorá bola realizovaná koncom roka 2016, tzn.  po vypracovaní mojej Správy   

č. 4/2016, ktorá bola predložená obecnému zastupiteľstvu na jeho zasadaní dňa 01. 12. 2016 

ako  mat. č. 82/2016 (uznesenie č. 84/OZ/2016 zo dňa 01. 12. 2016).  

 Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby predloženú Správu č. 1/2017 vzalo na      

vedomie a konštatovalo výsledok vykonania kontroly čerpania provizórneho rozpočtu po 

úpravách zaúčtovania finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 26/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 02. 03. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č.  4 návrhu programu zasadnutia: 

Správa  č. 1/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania provizórneho rozpočtu 

obce Bellova Ves za obdobie od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016  

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017  zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie        

od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016 

B. Berie na vedomie 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie        

od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016. 

2. Informáciu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej o dôvode 

vzniku rozdielov v čerpaní výdavkov počas rozpočtového provizória v období        

od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016. 

C. Konštatuje, že 

1. Správa hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 1/2017 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly čerpania provizórneho rozpočtu obce Bellova Ves za obdobie        

od 01. 01. 2016 do 04. 07. 2016 bola predložená obecnému zastupiteľstvu v zmysle 

a v súlade s §18f ods. 1 písm. d) zákona  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 Bellova Ves počas provizórneho rozpočtu obce v období od 01. 01. 2016 do 

04. 07. 2016 vo výdavkovej časti rozpočtu obce neporušila zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ani neporušila zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 


