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 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves 
za 2. polrok 2016 

 
V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladá hlavný kontrolór Obecnému zastupiteľstvu v Bellovej Vsi 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves za 2. polrok 2016 

Hlavný kontrolór realizoval kontrolnú činnosť v druhom polroku 2016 v súlade s Plánom 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na obdobie  od 1.7.2016 do 
31.12.2016.
Plán kontrolnej činnosti bol schválený OZ v Bellovej Vsi Uznesením č. 45/OZ/2016 zo dňa 
07. 07. 2016. 

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2016 bol zameraný na vykonanie 
následných finančných kontrol podľa Zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorých účelom bola najmä kontrola činnosti obecného úradu,  jej súlad so všeobecne 
platnými právnymi predpismi a vnútornými normami riadenia so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými 
finančnými prostriedkami. 

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2016 zohľadňoval počet následných 
finančných kontrol v nadväznosti na plnenie ďalších úloh (odborné stanoviská, správy, a 
ostatné kontrolné činnosti) v kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves 
v rozsahu 30% základného úväzku.

A. V druhom polroku 2016 bolo vykonaných 7 následných finančných kontrol a to: 

1. Správa k náhodnému prevereniu správnosti vyrubenia miestnych daní na rok 2016 v 
súlade so zákonom č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov v obci Bellova Ves, ktorá vyplynula z požiadavky poslankyne 
OU Miriam Morihlatko

2. Správa k náhodnému prevereniu správnosti vyrubenia miestnych daní na rok 2015, 
2016 v súlade so zákonom č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov v obci Bellova Ves, na rok 2014, 2013, 2012 v 
súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a  v súlade 
so zákonom  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poradok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.  Správa ku kontrola čerpania provizórneho rozpočtu za rok 2016 v Obci Bellova 
Ves.v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákona č. 
523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.



4. Správa v súvislosti s kontrolou povinnosti zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy 
Obce Bellova Ves podľa 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 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 

5. Audit vnútorných predpisov a ich aktualizácia. Kontrola zákonnosti a aktuálnosti 
platných vnútorných noriem, smerníc a usmernení na Obecnom úrade Bellova Ves, v 
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len v z. n. p.). 

6. Správa ku Kontrole vybavovania a evidencie sťažností a petícií obyvateľov  Obce 
Bellova Ves a Obecným úradom v  Bellovej Vsi, v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade  so Zákonom č. 9/2010 Z. z. Zákon o 
sťažnostiach v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi a Zásadami postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves, schválenými Obecným 
zastupiteľstvom dňa 28.7.2010.

7. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle Rokovacieho poriadku 
Obce Bellova Ves

B. V druhom polroku 2016 mali byť vypracované 2 odborné stanoviská a to: 

1. Odborné stanovisko k rozpočtu Obce Bellova Ves na rok 2016

2. Odborné stanoviko k záverečnému účtu Obce Bellova Ves za rok 2015.

Nakoľko do 31.12.2016 nebol predložený hlavnému kontrolórovi Záverečný účet Obce a 
ani Výročná správa Obce Bellova Ves za rok 2015, nemohlo byť odborné stanovisko  k 
zverečnému účtu vypracované. Na porušenie zákona som upozornila poslancov aj 
starostu obce.

C. V druhom polroku 2016 boli vypracované ďalšie materiály a to:

1. Návrh internej smernice na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

2. Návrh internej smernice na vymáhanie pohľadávok Obce Bellova Ves

3. Návrh internej smernice na obstarávaie tovarov a služieb s nizkou hodnotou

4. Usmernenie obyvateľov Obce Bellova Ves pri podávaní daňového priznania dane z 
nehnuteľností

5. Návrh dodatku VZN k dani z nehnuteľností a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 15.32013.

Z uvedených materiálov bol prijatý a uverejnený materiál č.4 - Usmerneinie.



Poradie následných finančných kontrol v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
Obce Bellova Ves nemalo pre výkon kontroly záväzný charakter. 
Pri kontrolách ukončených správou bola kontrolovanému subjektu uložená povinnosť prijať 
v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení, a 
v určenej lehote predložiť písomnú správu o splnení opatrení, prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 
Na odstránení nedostatkov a písomnej správe sa pracuje.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves za 2. polrok 2016 bol 
splnený okrem kontroly postupu pri verejnom obstrávaní z časových dôvodov, úloha sa 
presúva do 1. polroka roku 2017.  

Obec Bellova Ves nemala dlhšie obdobie hlavného kontrolóra. A ako vyplýva zo správ 
predchádzajúceho kontrolóra Obce Bellova Ves, neboli jeho správy a závery zo správ 
brané do úvahy, pretože chyby sa stále v správach opakovali a opakovane sa domáhal ich 
ostránenia..

 Ako vyplynulo z kontroly interných smerníc a aktov, Obec  Bellova Ves nemá vypracovanú 
internú smernicu o finančnej kontrole a finančnom audite. 

Prioritnou úlohou nasledujúceho obdobia je, v rámci časových možností, postupne 
naprávať nedostaky z minulých období a zabezpečiť dodržiavanie právnych noriem pri 
riadení obecného úradu. 

A Správy o následnej finančnej kontrole - výsledky - zhrnutie:

1. Správa k náhodnému prevereniu správnosti vyrubenia miestnych daní na rok 
2016 v súlade so zákonom č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v obci Bellova Ves

Náhodne vybrané daňvé priznania: 18 daňových priznaní

A. Vyrubenie daní v Rozhodnutí č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 189, 95, 10, 110, 111, 112, 113, 
140 na rok 2016 bolo v súlade so Všeobecno záväzným nariadením č. 1/2012, 
schváleným Obecným zastupiteľstvomv Bellovej Vsi dňa 14.3.2013 Uznesením č. 
12/2013, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 15.3.2013 a nebolo doteraz zrušené, ani 
aktualizované.

B. Matej Bella, ktorý podal daňové priznanie k dani k nehnuteľností v roku 2005, nemá 
vyrubenú daň z nehnuteľností na rok 2016. Preverovaním som zistila, že pozemok je v 
katastrálnom území Masníkovo.

C. Marta Belicová, ktorá podala daňové priznanie k dani k nehnuteľností v roku 2011, 
nemá vyrubenú daň z nehnuteľností na rok 2016. Preverovaním predchádzajúcich 5 rokov 
som zistila, že ani nemala vyrubenú daň. V priloženom spise nie je v LV uvedený žiadny 
správca pozemku podľa §5, ods.2, pís. b) Zákona 582/2004 Z.Z. v zn. nesk. predpisov.



D. Rozhodnutie č. 7/2016 -  bola vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2016 v súlade s 
výmerou pozemku v LV 8092,5 m2. Preverením predchádzajúcich rokov som zistila, že mu 
bola v roku 2015 nesprávne vyrubená daň z výmery 17682,00 m2. V spise nebola žiadna 
Dohoda spoluvlastníkov podľa §5, ods. (4) zákona: “Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, 
daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia 
do výšky svojho podielu na dani.”

E. Rozhodnutie č. 140/2016  - bola vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2016 v súlade s 
výmerou pozemku v LV 2697,50 m2. Preverením so zistila, že od roku 2012 mu nebola 
správne vyrubená daň z nehnuteľnosti, pretože výmera pozemku bola zadaná nesprávne, 
teda 260 m2 namiesto 2697,50 m2. V spise nebola žiadna Dohoda spoluvlastníkov podľa 
§5, ods. (4) zákona

F. Rouhodnutie č. 111/2016 - preverením predchádzajúcich rokov bolo zistené, že mu bola 
daň nesprávne vypočítaná a vyrubená, nakoľko nebolo v súlade s § 4 ods. 5) písmeno b) 
VZN č. 2/2012

2. Kontrola k náhodnému prevereniu správnosti vyrubenia miestnych daní na rok 
2015, 216 v súlade so zákonom č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v obci Bellova Ves, na rok 
2014, 2013, 2012 v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a  v súlade so zákonom  č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poradok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Správa č. 2 súvisela so správou č. 1.

Zhrnutie:

A. Ani jedno preverené rozhodnutie vydané obecným úradom v období za roky 
    2011 - 2014 nebolo v poriadku z rôznych dôvodov:

1. sumy v rozhodnutiach boli nesprávne vypočítané, nakoľko výpočet nebol v 
súlade so Všeobecno záväzným nariadením č. 1/2012, schváleným 
Obecným zastupiteľstvom v Bellovej Vsi  zo dňa 14.3.2013, Uznesením č. 
12/2013, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 15.3.2013 

2. niektoré rozhodnutia chýbajú v počítačovom systéme  a následne  nebola 
vyrubená daň

3. podané daňové priznania neboli odkontrolované, na ich základe následne 
bola nespráve vyrubená daň obcou

4. úhrady daní neboli odkontrolované a dlžní daňovníci neboli vyzvaní na 
úhradu dane za príslušný rok.

B. Rozhodnutia, vydané na rok 2016, 2015 za rok 2015,  2014 nie sú v súlade so  
zákonom č. 268/2014 Z.  z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 



odpady v znení neskorších predpisov, pretože VZN č.1/2012 nebolo aktualizované 
k 1.1.2015.

C. Boli zistené chyby v  daňových priznaniach (príloha č. 1), na základe zistených 
chýb som vydala Usmernenie na vypĺňnanie daňového priznania dane z 
nehnuteľnsti.

D. Vymožiteľné pohľadávky z náhodne preverených DP za obdobie 2011 - 2014 sú v 
celkovej výške 4 797,85 €, z toho za rok 2011   vo výške 984,78€, za rok 2012 vo 
výške 1 224,95€, za rok 2013 vo výške 1 453,13€, za rok 2014 vo výške 1 
134,99€.  Vyplývajú z nesprávne vyplneného DP, neevidovaných úhrad, 
nepodaného DP.

E. Za rok 2015 vo výške 673,82€, vylývajú z nevyrubenej dane, nepodaného DP.

F. Nevymožiteľné pohľadávy za obdobie 2011 - 2014 sú 295,13€ a to z dôvodu 
nesprávne vypočítaných daní z nehnuteľnosti v  rozhodnutiach obce, nevydaných  
rozhodnutí.

G.Odkontrolovať správnosť v účtovnej evidencii platieb dane z nehnuteľností je veľmi 
obtiažna, lebo suma na rozhodnutiach bola určená ako celková suma - za 
poplatky (nájom, komunálny odpad), daň za psa, prípadne pripočítané dane  za 
iného daňovníka.

   Odporúčania z kontroly:

1. aktualizovať VZN č.1/2012 v súlade so zákonom č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a 
dopľňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2. vymáhať pohľadávky obce, ktoré sú vymožiteľné voči daňovníkom dane z 
nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) v znení neskorších predpisov.

3. vyzvať daňovníkov dane z nehnuteľností na: podanie,  opravu, prípadne doplnenie 
podaných daňových priznaní, čiastkových daňových priznaní aj v súlade so zákonom 
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

4. uverejniť Usmernenie na vypĺňnanie daňového priznania dane z nehnuteľnsti na 
internetovej stránke obce.



3. Kontrola čerpania provizórneho rozpočtu za rok 2016 v Obci Bellova Ves, v 
súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Záver: ani v jednom kontrolovanom období nebol prekročený provizórny rozpočet vo 
výdavkovej časti v celkových výdavkov. Konštatujem, že obec neporušila zákon o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a ani zákon o rozpočtových pravidlách 
samosprávy a obec neporušila finančnú disciplínu.

Odporúčanie z kontroly: Vypracovať internú smernicu na tvorbu rozpočtu obce, aby sa 
časovo a organizačne prijal rozpočet obce do konca kalendárneho roku na 
nasledujúci kalendárny rok.

4. Správa o kontrole povinnosti zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy Obce 
Bellova Ves podľa 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 zákona č. 546/2010 Z.z. ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor ︎ších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - povinné 
zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

30.9.  2016  som  požiadala  Obecný  úrad  v  Bellovej  Vsi   o  vydanie  dokladov,  ktoré  sa  týkajú 
dodavateľských a odberateľských faktúr a objednávok, vydaných, eventuálne prijatých, v období od 
1.1.  2016  do  30.6.2016,  taktiež  o   vydanie  všetkých  uzatvorených  zmlúv  k  týmto  faktúram a 
objednávkam, ktoré boli uzatvorené od roku 2011, kedy vstúpil do platnosti zákon o povinnosti 
zverejňovať  zmluvy,  faktúry  a  objednávky,  aby  som  ich  mohla  porovnať  so  zverejnenými 
zmluvami,  faktúrami  a  bjednávkami  na  webovej  stránke  obce.  Tiež  som  si  vyžiadala  tlačové 
zostavy  dodávateľských  faktúr,  odberateľských  faktúr,  tlačovú  zostavu  pokladničnej  knihy  z 
účtovnícta od 1.1. 2016 do 30.06.2016.

Kontrolované 
obdobie roku 2016

1/12 schválených 
celkových 
rozpočtových 
výdavkov na rok 
2015 (v eurách)

Čepané výdavky
(v eurách)

Prekročenie 
čerpania 
výdavkov

Január 7 029,66 5 868,84 0
Február 7 029,66 5 288,27 0

Marec 7 029,66 6 155,85 0

Apríl 7 029,66 5 680,01 0

Máj 7 029,66 6 894,04 0

Jún 7 029,66 5 220,89 0

Júl (do 4.7.) 907,00 0 0



Záver:

A. Povinne zverejňované zmluvy, ktoré súvisia s kontrolovaným obdobím a súvisia s 
dodavateľskými, prípadne odberateľskými faktúrami a objednávkami (realizovanými 
listinnou formou)  v období od 1.1.  do 30.6.2016.

1. Zmluva č. BL00292, uzatvorená 30.6.2015 s firmou Fontana Watercolers, s.r.o. bola 
zverejnená na internetovej stránke obce v júni 2015.

2. Zmluva s právnickou kanceláriou  Wolf & Linden, s.r.o., uzatvorená 1.7.2015 bola 
zverejnená na internetovej stránke obce v júli 2015. 

3. Zmluva č. ZM-04367-2016, uzatvorená 17.05.2016 s firmou Wolters Cluwer, s.r.o. 
bola zverejnená na internetovej stránke  obce v máji 2016.

4. Zmluva o dielo s firmou Dolprojekt, uzatvorená 19.5.2016 bola zverejnená na 
internetovej stránke obce v máji 216.

5. Zmluva s advokátskou kanceláriou Marcel Biznár, s.r.o., uzatvorená 29.7.2016 bola 
zverenená na internetovej stránke obce v júli 2016.

6. Zmluvy, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce: 

7. Gulásziová Mária

8. MADE, s.r.o.

9. SLOVAK TELEKOM, a.s.

10. ZSE ENERGIA, a.s.

11. JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o.

12. AMTECH, s.r.o.

Druh dokladu Počet v učt.evidencii Počet zverejnených Rozdiel v počte

Faktúry dodávateľské do 
30.06.2016 (uhradené 
BPS)

83 92 +9

Faktúry odberateľské do 
30.06. 2016

12 12 0

Zjednodušené faktúry 
dodávateľské (uhradené 
v hotovosti

35 0 -35

Objednávky do 
30.06.2016

3 3 0

Povinne zverejnené 
zmluvy k faktúram

23 15 -8



13. EKOPLAN, s.r.o.

14. Bella cars, s.r.o.

15. Mesto Šamorín

16. K dodávateľským faktúram z tlačovej zostavy, vystavených firmami: RZPO - RVC 
Rovina, Združenie obcí Žitného ostrova, Gastrodett, s.r.o., Horánsky, s.r.o., 
Designet, s.r.o., Vaše SLOVENSKO, s.r.o., LUMI, s.r.o., Obec Zlaté Klasy 
neboli predložené zmluvy v listinnej forme (nie sú v evidencii zmlúv).

17. Odporúčam používať “Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmluvy samosprávy a iné 
subjekty” a “Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy a 
iné subjekty”, ktoré vydalo MF SR. Tieto vzory je možné vyplniť a 
vyplnené zverejniť.

18. Všetky Zmluvy uzatvorené v roku 2016 boli zverejnené na iternetovej stránke obce.

B. Faktúry 

- z tlačovej zostavy dodávateľských a odberateľských faktúr v danom období vyplynulo:

preverením odberateľských faktúr som zistila, že z deviatich faktúr zaslaných  firme 
Bella cars, s.r.o. do 30.06.2016 sú len tri evidované v účtovníctve ako uhradené 
v dátume úhrady. Pohľadávky obce voči tejto firme treba preveriť. Posledná 
uhrada bola zrealizovaná 31.05.2016. Z troch ďalších odberateľských faktúr nie 
je evidovaná ako uhradená jedna faktúra s dátumom splatnosti 30.06.2016 a to 
faktúra č. OF 20169 - Majoroš. Odporúčam preveriť všetky pohľadávky 
obce.

dodávateľské faktúry boli vydané v počte 83 kusov, zverejnených je 92 faktúr, čo 
vyplynulo zo zverejnenia faktúr, ktoré ešte neboli uhradené. Zákon hovorí o 
zverejnení faktúr po úhrade, maximálne 30 dní po úhrade. Dodržanie termínu 
zverejnenia faktúr  som nevedela overiť.

preverením dodávateľských faktúr som zistila, že na niektorých faktúrach nie je 
povinný údaj o zmluve. Odporúčam upozorniť  dodávateľov na túto povinnosť. 
Tiež som zistila, že z 83 dodávateľských faktúr evidovaných v účtovíctve k 
termínu 30.06.2016 nie je uhradených desať dodávateľských faktúr v dátume 
splatnosti. Odporúčam preveriť všetky záväzky obce.

zjednodušené faktúry, uhradené elektronickou registračnou pokladnicou - v období do 
30.06.2016 bolo zaevidovaých v pokladničnej knihe 65 výdavkových 
pokladničných dokladov(VPD), z toho:

 35 dokladov zaplatených elektronickou registračnou pokladňou. Jednalo sa o nákupy v 
hotovosti. 

Ďalšie ( 30 VPD) súviseli s nezverejniteľnými zmluvami (pracovná zmluva, dohoda o 
vykonaní práce, odmeny členom VK, stravné členom VK, cestovné príkazy, 



sociálny program) a úhradami dodávateľských (zverejnených) faktúr v 
hotovosti.

Preverením som zistila, že žiadna zjednodušená faktúra, uhradená elektronickou 
registračnou pokladňou, nebola zverejnená na internetovej stránke obce. 

C. Objednávky

- vystavené objednávky v uvedenom období boli tri, všetky zverejnené na internetovej 
stránke obce. 

Odporúčanie z kontroly: Vydať Smernicu o uverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

5. Audit vnútorných predpisov a ich aktualizácia. Kontrola zákonnosti a aktuálnosti 
platných vnútorných noriem, smerníc a usmernení na Obecnom úrade Bellova Ves, 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len v z. n. p.). 

V zmysle plánovaného auditu vnútorných predpisov som požiadala Obecný úrad v Bellovej 
Vsi o predloženie:

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi

Štatút obce

Organizačný poriadok obce

Požiarny poriadok
Registratúrny poriadok
Podpisový poriadok obce
Záväzný poriadok vybavovania petícií a sťažností
Pracovný poriadok zamestnancov obce
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Zásady na obeh účtovných dokladov
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva obce
Zásady na ochranu majetku obce
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
Zásady o úhradách za služby obce
Vedenie pokladne obce
Zásady Tvorby a Použitia sociálneho fondu
Interná smernica o finančnej kontrole a finančnom audite
Interná smernica o povinne zverejňovaných informáciach



Registratúrny poriadok obce
Interná smernica o postupe a spôsobe vymáhania pohľadávok
Interná smernica o postupe pri verejnom obstarávaní
Zásady odmeňovania poslancov a zamestnancov obce
Zásady tvorby rozpočtu obce

Obecný úrad predložil tieto vnútorné smernice a akty:

1. Štatút obce

2. Organizačno-pracovný poriadok

3. Rkovací poriadok

4. Registratúrny poriadok

5. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

6.    Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves s 
prílohami,

7.   Požiarny poriadok Obce Bellova Ves

Zhrnutie:

Vydané smernice:

Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Bellova Ves, vydaný 
starostkou obce dňa 1.10.2013

- je neaktuálny, odvoláva sa v úvode na nesprávny odsek 2 v §16 zákona č. 395/2002 
Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a nie §16 ods. 3 toho 
istého zákona.

- § 16 ods. 2 zákona ukladá povinnosti obce pri správe registratúry a v pís. b) ods. 2  § 16 
vypracovať registratúrny plán. V Registratrnom poriadku Obce Bellova Ves je uvedený 
registratúrny plán ako príloha, ale predložený na kontrolu nebol. Vo vyjadrení Štátneho 
archívu MV SR, zo dňa 17.10.2013, bola vyslovená žiadosť Štátneho archívu o 
aktualizáciu registratúrneho plánu podľa vzorového registratúrneho plánu pre obce, 
ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR.

Odporúčam kontrolovanému subjektu aktualizovať regstratúrny poriadok obce a 
vypracovať, prípadne aktualizovať registratúrny plán obce.

Organizačno - pracovný poriadok Obecného úradu Bellova Ves s prílohami, vydaný 
starostom obce dňa 5.12.2014



- je neaktuálny, Organizačná schéma Obecného úradu Bellova Ves uvádza 
zamestnancov obce, ktorí tu už nepracujú, Personálne obsadenie funkcie a zložiek 
obecného úradu uvádza neaktuálne mená vo funkciách.

- názov dokumentu nie je v súlade s obsahom. Mal by sa nazývať Organizačný poriadok. 
Chýba v ňom Pracovný poriadok  a Poriadok odmeňovania zamestnancov Obecného 
úradu Bellova Ves.

Odporúčam kontrolovanému subjektu aktualizovať Organiazčný poriadok Obecného úradu 
Bellova Ves a vypracovať Pracovný poriadok a Poriadok odmeňovania zamestnancov  
Obce Bellova Ves.

- Odporúčam v úvode dokumentu doplniť .. a v súlade s § 16 ods. 5…

- Odporúčam v Čl. I. v Obecný úrad najmä… zosúladiť text s §16 ods. 2.

Následnou finančnou kontrolou posúdenia zákonnosti, resp. aktuálnosti interných aktov 
riadenia obce Bellova Ves bolo zistené, že akty riadenia boli v priebehu posledných 
rokov aktualizované, resp. boli vydané nové akty riadenia, príp. sú v štádiu ich 
aktualizácie, prípadne neboli vydané. 

1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce - neboli kontrolovaným 
subjektom predložené (neboli vydané)

︎2. Štatút obce Bellova Ves - odporúčam aktualizovať v § 15 ods. 1, ods. 2 pís. h, i, 
n, tiež ods. 3, tiež § 16, § 17, §18, §20, tiež Piatu hlavu Miestne referendum a 
Šiestu hlavu Zhromaždenie obyvateľov obce - aktualizovať

︎ 3. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  - sa aktualizuje

︎ 4. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 
zastupiteľstva v Bellovej Vsi, schválených Obecným zastupiteľstvom v Bellovej Vsi 
dňa 4.2.2016 - vychádzajú z platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. 

5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves s 
prílohami, schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.7.2010 - aktuálny

6. Požiarny poriadok Obce Bellova Ves, schválený Obecným zastupiteľstvom v 
Bellovej Vsi dňa 1.12.2015 - aktuálny, chýba situačný plán obce

Odporučenie z kontroly: 

1. Vypracovať systém priebežnej aktualizácie interných smerníc/ interných aktov obce

2. Vypracovať chýbajúce interné smernice/ interné akty obce, ktoré vyplynuli z kontroly

3. Aktualizovať interné smernice/ interné akty obce, ktoré vyplynuli z kontroly



6. Správa ku Kontrole vybavovania a evidencie sťažností a petícií obyvateľov  Obce 
Bellova Ves a Obecným úradom v  Bellovej Vsi, v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade  so Zákonom č. 9/2010 Z. z. 
Zákon o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi a 
Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves, 
schválenými Obecným zastupiteľstvom dňa 28.7.2010.

Zhrnutie:

V sledovanomobdobí neprišla na Obecný úad v Bellovej Vsi žiadna petícia obyvateľov 
obce Bellova Ves.
V súvislosti §3 Zákona o sťažnostiach možno považovať podľa obsahu za sťažnosť 
doručený list označený ako “Žiadosť o odtránenie nepovolenej skládky, zjednanie 
nápravy”, doručený do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi podľa Knihy došlej pošty 
dňa 24.6.2016, označený ako spisový materiál č. 275. Z textu listu vyplýva, že sťažovateľ 
sa domáha  ochrany svojich práv a poukazuje na konkrétny nedostatok a žiada o 
zjednanie nápravy, odstránenie nepovolenej skládky na obecnom pozemku. 

Konštatujem, že Obecný úrad v Bellovej Vsi nemá vedenú centrálnu evidenciu 
sťažností.

Podľa § 11 ods.1 Zákona o sťažnostiach vybavovanie sťažností orgán verejnej správy 
upraví vnútorným predpisom.
Konštatujem, že obec má vypracovaný vnútorný predpis “Zásady postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves”, schválené Obecným 
zastupiteľstvom dňa 28.7.2010

Podľa § 13 ods. 1 Zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný 
sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.
Konštatujem, že obec porušila zákon tým, že sťažnosť nevybavila v uvedenom 
termíne.

Podľa §13 ods. 2 Zákona o sťažnostiach  ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže 
vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 
predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený 
zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty 
sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
Konštatujem, že sťažovateľovi orgán verejnej správy písomne neoznámil predĺženie 
lehoty.

Podľa § 18 ods.1 Zákona o sťažnostiach prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav 
veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s 
vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky a § 18 
ods. 3 Zákona o sťažnostiach “Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o 
prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením 
jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti orgánu verejnej správy, v ktorom 
bola sťažnosť prešetrovaná.”



Konštatujem, že obec sťažnosť prešetrila miestnym zisťovaním, zápisnicu však 
nespísala, čím porušila zákon o sťažnostiach najmä §19 ods. 1 Zápisnica o 
prešetrení sťažnosti Zákona o sťažnostiach.

Podľa § 20 ods. 1 Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej 
prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo 
neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa 
uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené 
povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i).
Konšatujem porušenie zákona o sťažnostiach v uvedenom § 20 Zákona o 
sťažnostiach tým, že orgán verejnej správy neodoslal sťažovateľovi písomný 
oznam.

Podľa § 23 ods. 1 Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností.11) a 
v ods. 2 Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa 
opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
Konšatujem, že touto kontrolou je §23 ods. 1 a ods. 2 Zákona o sťažnostiach 
splnený.

7. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva Obce Bellova Ves

Dátum číslo uznesenia text stav

04.02.2016 2/OZ/2016 pís. C predložiť žiadosť o 
vyhlásení nových volieb 
do orgánov samosprávy 
obce

splnené

4/OZ/2016 pís. C zvolať pracovnú poradu 
a zabezpečiť podkladový 
materiál k územnému 
plánu obce

splnené

5/OZ/2016 pís. D zverejniť Harmonogram 
zasadaní OZ BV na rok 
2016

splnené

6/OZ/2016 pís. F bod 1 vyvesiť Uznesenie č. 6/
OZ/2016 o vyhlásení 
voľby hlavného 
kontrolóra

splnené

6/OZ/2016 pís. F bod 2 Zabezpečiť, aby 
zápisnica obsahovala 
údaje

v plnení

6/OZ/2016 pís. F bod 3 Zverejniť výsledky voľby 
hlavného kontrolóra 
obce BV

v plnení

7/OZ/2016 pís. C bod 1 Zverejniť odmeňovanie 
poslancov na 
internetovej stránke obce

splnené



7/OZ/2016 pís. C bod 2 Zohľadniť zásady 
odmeňovania poslancov 
pri tvorbe rozpočtu obce 
na rok 2016

splnené

8/OZ/2016 pís. E Zabezpečiť aktualizáciu 
a zverejniť členov 
komisie na ochranu 
verejného záujmu na 
internetovej stránke obce 
BV

splnené

10/OZ/2016 pís. C Neuzatvoriť Dohodu č. 
01-P/2016 o poskytnutí 
príspevku na prevádzku 
Lekárskej služby prvej 
pomoci (LSPP) v 
spádovej oblasti mesta 
Šamorín. 

splnené

3.3.2016 12/OZ/2016 pís. C Predložiť žiadosť o 
vyhlásenie nových volieb 
do orgánov samosprávy 
obce

splnené

15/OZ/2016 pís. C bod 
a/

Zverejniť Harmonogram 
podujatí organizovaných 
obcou BV na vývesnej 
tabuli a internetovej 
stránke obce

splnené

15/OZ/2016 pís. C bod 
b/

Distribuovať 
Harmonogram podujatí 
organizovaných obcou 
BV do každej 
domácnosti obce

splnené

16/OZ/2016 pís. D bod 
1.

Uzatvoriť Dohodu o 
zrušení Zámennej 
zmluvy na prevod 
vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti zo dňa 
14.8.2015

splnené

16/OZ/2016 pís. D bod 
2.

Zverejniť Dohodu o 
zrušení Zámennej 
zmluvy na prevod 
vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti zo dňa 
14.8.2015

splnené

17/OZ/2016 pís. D bod 
1.

Aktualizovať žiadosť 
pána Barátha o presné 
určenie pozemkov, ktoré 
by mali byť predmetom 
nájmu

splnené

Dátum číslo uznesenia text stav



17/OZ/2016 pís. D bod 
2.

Predložiť informáciu o 
cene nájmov za m2 v 
blízkosti obce BV

splnené

15.3.2016 20/OZ/2016 pís F bod 1 Vyvesiť Uznesenie č. 20/
OZ/2016 o spôsobe a 
voľbe hlavného kontrol’ta 
oce BV na úradnej tabuli 
a internetovej stránke 
obce

splnené

20/OZ/2016 pís F bod 2, 
3

Zabezpečiť aby 
Zápisnica o priebehu a 
vysledku volieb hlavného 
kontrolóra obsahovala 
informácie, vyvesnie 
výsledkov voľby 
hlavného kontrolóra na 
úradnej tabuli a 
internetovej stránke obce 
BV

nesplnené s 
odôvodnením

7.4.2016 24/OZ/2016 bod C Zvolať pracovnú poradu 
k 13.4.2016 k 
hospodárskemu rozvoju 
obce 

splnené

25/OZ/2016 D bod 1 Podpísať Zámennú 
zmluvu na prevod 
vlastníckeho práva s 
pani Berešovou

splnené

25/OZ/2016 D bod 2, 3 Zverejniť Zámennú 
zmluvu na prevod 
vlastníckeho práva s 
pani Berešovou

splnené

25.4.2016 28/OZ/2016 pís. C bod 1 Podpísať Dodatok č.1 k 
Dohode o ukončení 
Zámennej zmluvy na 
prevod vlastníckeho 
práva

splnené

28/OZ/2016 pís. C bod 2 Zverejniť dodatok č.1 k 
Dohode o zrušení 
Zámennej zmluvy na 
prevod vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti zo 
dňa 14.8.2015 na 
úradnej tabuli a 
internetovej stránke obce 
BV

splnené

28/OZ/2016 pís. C bod 3 Doručiť všetkých 
písomností na 
katastrálny odbor 
okresného úradu v DS  

splnené

Dátum číslo uznesenia text stav



29/OZ/2016 pís. E bod 1 Uzatvoriť Zmluvu na 
dodanie služby - 
vypracovanie projektovej 
dokumntácie na 
zateplenie budovy 
obecného úradu

splnené

29/OZ/2016 pís. E bod 2 Zverejniť Zmluvu na 
dodanie služby - 
vypracovanie projektovej 
dokumntácie na 
zateplenie budovy 
obecného úradu na 
úradnej tabuli a 
internetovej stránke obce

splnené

12.5.2016 31/OZ/2016 pís. C Vyhlásiť VO na 2 ks 
plechových dverí s 
vonkajšou povrchovou 
úpravou

nesplnené s 
odôvodnením

32/OZ/2016 pís, D bod 
1, 2

Vyhlásiť verejné 
obstarávanie na zber 
komunálneho odpadu, 
biologicky rozložiteľného 
odpadu

v plnení

33/OZ/2016 D bod 1 Uhradiť odstupné pre 
bývalého starostu obce

splnené

33/OZ/2016 D bod 2 Zapracovať do rozpočtu 
obce na rok 2016 čiastku 
509,28 na pokrytie PN a 
SP

splnené

33/OZ/2016 D bod 3 Písomne informovať 
bývalého starostu obce, 
že má záväzky voči obci 
a vyzvať ho na úhradu 
záväzku vo výške 34, 02 
€

splnené

35/OZ/2016 pís. D bod 1 Podpísať Zmluvu o 
nájme v predloženom 
znení

splnené

35/OZ/2016 pís. D bod 2 Zverejniť podpsanú 
Zmluvu o nájme na 
internetoej stránke obce

splnené

36/OZ/2016 pís. D bod 1 Vyhlásiť víťaza VO na 25 
metrom pletiva

splnené

36/OZ/2016 pís. D bod 2 Zaslať objednávku 
víťazovi VO

splnené

36/OZ/2016 pís. D bod 3 Zverejniť objednávku na 
pletivo

splnené

Dátum číslo uznesenia text stav



36/OZ/2016 pís. D bod 4 Informovať na najbližšom 
zasadaní o výsledku VO 
na dodanie tovaru 25 m 
pletiva

splnené

37/OZ/2016 pís. D Zapracovať do rozpočtu 
obce čiastku 314,30 €

splnené

38/OZ/2016 pís. C Písomne informovať 
všetkých žiadateľov o 
odkúpenie pozemkov vo 
vlastníctve obce BV

splnené

4.7.2016 40/OZ/2016 pís. E Zverejniť schválený 
rozpočet na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 
2018

splnené

7.7.2016 45/OZ/2016 pís. E Zverejniť Plán kontrolnej 
činnosti  na II. polrok 
roka 2016 hlavného 
kontrolóra bce na 
iternetovej stránke obce

splnené

46/OZ/2016 pís. E bod 1 Zvereniť zámer obce 
previesť vlastníctvo 
nehnuteľného majetku 
na úradnej tabuli a 
internetovej stránke obce

splnené

46/OZ/2016 pís. E bod 2 Písomne informovať 
všetkých žiadateľov o 
odkúpenie pozemku 
parcela 57/1

splnené

46/OZ/2016 pís. E bod 3 Písomne vyzvať pani 
Skubiovú o vypratanie 
parcely č. 57/1

splnené

47/OZ/2016 pís. D bod 1 Zapracovať pripomienky 
do Zmluvy o poskytovaní 
právnych sluieb s Mgr. 
Biznárom

splnené

47/OZ/2016 pís. D bod 2 Uzatvoriť Zmluvu o 
poskytovaní právnych 
služieb

splnené

47/OZ/2016 pís. D bod 3 Zverejniť Zmluvu o 
poskytovaní právnych 
služieb na internetovej 
stránke obce

splnené

48/OZ/2016 pís. C Písomne informovať 
členov inventarizačnej 
komisie o jej zrušení

splnené

Dátum číslo uznesenia text stav



8.8.2016 53/OZ/2016 pís. E Písomne informovať p. 
Baloghovú o záveroch z 
rokovania OZ k 
predmetnej žiadosti

splnené

25.8.2016 55/OZ/2016 pís. E Zvolať zasadnutie 
obecného zastupiteľstva 
na 2.9. 2016

splnené

57/OZ/2016 pís. D Podať žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na 
modernizáciu a 
rekonštrukci fasády 
budovy Obecného úradu

splnené

60/OZ/2016 pís. D bod 1 Zslať objednávku 
víťazovi VO na 
malotraktor

splnené

60/OZ/2016 pís. D bod 2 Zverejniť objednávku na 
malotraktor na 
internetovej stránke obce

splnené

61/OZ/2016 pís. C Zverejniť na internetovej 
stránke obce a úradnej 
tabuli určený počet 
volebných obvodov a 
poslancov

splnené

2.9.2016 63/OZ/2016 pís. D, E Zabezpečiť doručenie 
rozhodnutia vo veci 
osobám ustanoveným čl. 
9 ods. 5 ústavného 
zákona 

splnené

6.10.2016 66/OZ/2016 pís D bod 1 Písomne informovať pani 
Skubiovú o neschválení 
žiadosti o odkúpenie 
parcely 57/1

splnené

66/OZ/2016 pís D bod 2 Písomne informovať 
pána Sošku o záveroch 
z rokovania o vymeraní a 
spevení komunikácie - 
parcela 121/1

splnené

67/OZ/2016 pís. D bod 1 Uzatvoriť Zmluvu o 
prevode vlastníctva 
nehnuteľného majetku 
oce BV s jednotlivými 
žiadateľmi

splnené

67/OZ/2016 pís. D bod 2 Zverejniť Zmluvu o 
prevode vlastníctva 
nehnuteľného majetku 
oce BV s jednotlivými 
žiadateľmi na 
inetrentovej stránke obce

splnené

Dátum číslo uznesenia text stav



Súhrn kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves za rok 2016
 
Hlavný kontrolór  pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej 
činnosti, ktoré vychádzali zo zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V roku 2016 bolo hlavným kontrolórom vykonaných 7 následných finančných kontrol, 
vrátane kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva a 1 odborného stanovisko k  
návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. 
︎ O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol boli v zmysle príslušných 
ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy z 
vykonaných kontrol. 

Plánované činnosti na nasledujúce obdobie roku 2017

Kontrola zostavenia a plnenia rozpočtu, hospodárenia s verejnými finančnými 
prostriedkami, nakladania s majetkom a majetkovými právami v Obci Bellova Ves, 
zameraná na dodržiavanie Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v 
znení neskorších predpisov, so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a 
účelnosť, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, interných smerníc a VZN Obce Bellova Ves.

Kontrolné akcie a výkon kontroly budú v nasledujúcom období zamerané predovšetkým na 
dodržiavanie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 
Obce Bellova Ves:

68/OZ/2016 pís. E bod a Zverejniť oznam o 
verejnom zhromaždení 
na úradnej tabuli a int. 
stránke obce

splnené

68/OZ/2016 pís. E bod b Informovať obyvateľov 
obce o verejnom 
zhromaždení 
prostredníctvom 
obecnho rozhasu

splnené

68/OZ/2016 pís. E bod c Zabezpečiť ozvučenie, 
občerstvenie, atď

splnené

68/OZ/2016 pís. E bod d Zvolať pracovnú poradu 
OZ k zhromaždeniu

splnené

Dátum číslo uznesenia text stav



Zákon č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH - zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov.  

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach.  

Zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve.  

Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  

 Opatrenie MF SR z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie , štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov.  

︎  
VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Bellova Ves.  

VZN - o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Obce Bellova Ves.  

VZN o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Obce Bellova Ves v 
platnom znení – Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Obce 
Bellova Ves. 
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  

Organizačná smernica na vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov.  

Organizačná smernica - Postup pri verejnom obstarávaní.  



Organizačná smernica O finančnej kontrole

Organizačná smernica pre používanie služobných mobilných telefónov.  

Smernica starostu Obce Bellova Ves o finančnej kontrole.  

Smernica  starostu Obce Bellova Ves o cestovných náhradách.  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bellova Ves  

Postup pri oprave chýb v uzneseniach Obecného zastupiteľstva v Obci   
Bellova Ves.


