
 

 

                          OBECNÝ ÚRAD V BELLOVEJ VSI  

                                                                     Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

MATERIÁL č. 5/2017 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

konaného dňa 12. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

Názov materiálu 

 

Správa č. 5/2016  

o výsledkoch následnej finančnej kontroly 

zameranej na dodržiavanie noviel jednotlivých 

zákonov schválených NR SR - vyracovanie 

vnútorných smerníc pre Obecný úrad  

v Bellovej Vsi   

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

§ 18f ods. 1 písm. d) 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 č. 5/2016 o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly zameranej na dodržiavanie 

noviel jednotlivých zákonov schválených NR 

SR - vyracovanie vnútorných smerníc pre 

Obecný úrad v Bellovej Vsi   

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

12. 01. 2017 

k bodu č. 7 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 

 



 

 

 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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 a Plánu kontrolnej činnosti hlavného        

kontrolóra obce Bellova Ves na II. polrok roka 2016, schváleného uznesením obecného         

zastupiteľstva č. 45/OZ/2016 zo dňa 07. 07. 2016 (ďalej len „plán kontrolnej činnosti“). 

 

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce Bellova Ves. 

 

Správa č. 5/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly zameranej na 

dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR - vyracovanie vnútorných 

smerníc pre Obecný úrad v Bellovej Vsi k 08. 12. 2016 vyplýva z bodu č. 2 plánu kontrolnej 

činnosti. 

 

 

Navrhujem poslancom obecného zastupiteľstva prijať uznesenie obecného 

zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 5/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

k bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 12. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu  v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia: 

Správa č. 5/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly zameranej na dodržiavanie noviel 

jednotlivých zákonov schválených NR SR - vyracovanie vnútorných smerníc pre Obecný 

úrad v Bellovej Vsi   

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Správu č. 5/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly zameranej na 

dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR - vyracovanie 

vnútorných smerníc pre Obecný úrad v Bellovej Vsi  k 08. 12. 2016. 

B. Berie na vedomie 

Správu č. 5/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly zameranej na 

dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR, a to vyracovanie 

vnútorných smerníc pre Obecný úrad v Bellovej Vsi  k 08. 12. 2016. 

C. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA v súvislosti so Správou       

č. 5/2016: 

1. Vypracovať systém priebežnej aktualizácie interných smerníc/interných aktov 

obce. 

   Z: v texte    T: do 30. 06. 2017 

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

z kontroly. 

  Z: v texte    T: do 30. 06. 2017 

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

  Z: v texte    T: do 30. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


