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MATERIÁL č. 19/2017 

na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

konané dňa 09. 02. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok 2016 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

§ 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR 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 o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok 

roka 2016 (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. 

 

09. 02. 2017 

k bodu č. 6 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR 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 II. polrok roka 

2016. 

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce Bellova Ves. 

 

Hlavný kontrolór realizoval kontrolnú činnosť v druhom polroku roka 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 Obecným zastupiteľstvom v Bellovej 

Vsi uznesením č. 45/OZ/2016 zo dňa 07. 07. 2016.  

 

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka roka 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 roka 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 19/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 6 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 09. 02. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 6 návrhu programu zasadnutia: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 2016 

 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 

2016. 

B. Konštatuje, že  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 

2016 bolo predložená obecnému zastupiteľstvu  v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) 

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

C. Berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za II. polrok roka 

2016. 

 


