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SPRÁVA č. 5/2016 

 

O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY ZAMERANEJ 

NA DODRŽIAVANIE NOVIEL JEDNOTLIVÝCH ZÁKONOV SCH-

VÁLENÝCH NR SR, A TO VYRACOVANIE VNÚTORNÝCH SMERNÍC 

PRE OBECNÝ ÚRAD V BELLOVEJ VSI  DO 08. 12. 2016 

 

Následnú finančnú kontrolu vykonala Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce, na 

základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 

2016  bod 2 -  kontrola zameraná na dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených 

NR SR –  vypracovanie vnútorných smerníc pre Obecný úrad Bellova Ves, v súlade 

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov,         

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,          

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a       

o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. Kontrolný orgán:  Ing. Mária Viestová, hlavný kontrolór  Obce Bellova Ves  

2. Subjekt kontroly: Obecný úrad v Bellovej Vsi 

3. Obsah kontroly:  dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR, a to  

vyracovanie vnútorných smerníc pre Obecný úrad v Bellovej Vsi 

4. Kontrolované obdobie: do 08. 12. 2016 

5. Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad v Bellovej Vsi a internetová stránka 

obce (www.bellovaves.sk), v čase od 01. 11. - 08. 12. 2016 s prerušením 

6. Kontrolou boli zistené nedostatky  

 

 • Záver:  

Následnou finančnou kontrolou interných aktov riadenia Obce Bellova Ves, ktorých sch-

vaľovanie je vo výhradnej právomoci obecného zastupiteľstva sa zistili nedostatky, ktoré 

treba odstrániť.  

V rámci kontroly interných smerníc Obce Bellova Ves sa  zistila absencia ich aktualizácie za 

posledné obdobie; niektoré ustanovenia smerníc, prípadne samotná smernica, vychádzali z 

neplatných zákonov alebo neboli vypracované.  

Odporúčam kontrolovanému subjektu zabezpečiť systém priebežnej aktualizácie in-

terných smerníc/interných aktov obce a doplniť chýbajúce.  

Z kontroly bol vyhotovený záznam o výsledku následnej finančnej kontroly s uvedeným od-

porúčaním.  

 

   K predmetu následnej finančnej kontroly bol hlavnej kontrolórke obce Bellova Ves 

predložený kontrolovaným subjektom register interných noriem obsahujúci  nasledovné in-

terné predpisy (interné smernice a interné akty): 
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1. Štatút obce Bellova Ves, schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 30. 06. 2003 

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi, prijatý Obecným zastupi-

teľstvom  v Bellovej Vsi dňa 28. 07. 2010 

3. Požiarný poriadok Obce Bellova Ves, schválený Obecným zastupiteľstvom v Bellovej 

Vsi dňa 01. 12. 2015 

4. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves                 

s prílohami:  

a) písomný záznam o ústnej sťažnosti, 

b) postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej správy, 

c) výzva sťažovateľa na spoluprácu a doplnenie informácií, 

d) záznam o odložení, 

e) upovedomie sťažovateľa o odložení, 

f) zápisnica o prešetrení sťažností, 

g) oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi, schválený Obecným 

zastupiteľstvom dňa 28. 07. 2010. 

5. Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Bellova Ves, vydaný 

starostkou obce dňa 01. 10. 2013 

6. Organizačno - pracovný poriadok Obecného úradu Bellova Ves vydaný starostom ob-

ce dňa 05. 12. 2014 s prílohami: 

  a) Organizačná schéma Obecného úradu Bellova Ves, 

  b) Personálne obsadenie funkcie a zložiek obecného úradu. 

7. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi, schválených Obecným zastupiteľstvom v Bellovej Vsi dňa 04. 02. 

2016 

  

Interné smernice určujú jednotné postupy zamestnancov v príslušnej veci a tieto musia  

byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z hľadiska externého 

posúdenia sú interné predpisy podkladom na overenie funkčnosti vnútorného kontrolného 

systému, ale sú aj jedným zo zdrojov na hodnotenie úrovne dodržiavania právnych noriem v 

danom subjekte. Vydávanie všetkých ostatných interných predpisov (aktov riadenia), ak 

neboli štatútom obce zverené do právomoci obecného zastupiteľstva, je v právomoci starostu 

obce.  

  V zmysle § 13 ods. (4) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., do 

výlučnej právomoci starostu obce je vyhradené vydávanie interných normatívnych aktov 

(pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania 

zamestnancov obce)  

 

 

KONTROLNÉ ZISTENIA:  

Kontrolou registra interných noriem bol zistený nasledovný stav:  

A. INTERNÉ SMERNICE OBCE  

Následnou finančnou kontrolou posúdenia zákonnosti, resp. aktuálnosti interných smerníc 

Obce Bellova Ves bolo zistené, že smernice neboli vydané v oblasti: 
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1.  Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov: 

Prílohy:  

- Účtový rozvrh na rok 2016  

- Obeh účtovných dokladov (druh dokladu, kto vystavuje, schvaľuje, kedy)  

- Inventarizácia pokladne  

- Podpisové vzory (starosta obce, zástupca starostu, pracovníci obecného úradu) z        

01. 01. 2016  

2.  Vnútorná smernica Obce Bellova Ves na vykonanie verejného obstarávania 

3.  Vnútorný predpis vykonávania finančnej kontroly pre Obec Bellova Ves 

 

Odporúčam kontrolovanému subjektu vypracovať smernice upravujúce oblasť 

účtovania a obehu účtovných dokladov, verejného obstarávania a finančnej kontroly.  

Vydané smernice: 

1.   Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu Bellova Ves,  vy-

daný starostkou obce dňa 01. 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 písm. b) ods. 2      

§ 16 vypracovať registratúrny plán. V Registratúrnom poriadku Obce Bellova Ves        

je uvedený registratúrny plán ako príloha, ale predložený na kontrolu nebol. Vo vyjad-

rení Štátneho archívu MV SR, zo dňa 17. 10. 2013, bola vyslovená žiadosť Štátneho ar-

chívu 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. 

 

2.  Organizačno - pracovný poriadok Obecného úradu Bellova Ves s prílohami, vydaný 

starostom obce dňa 05. 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 zamest-

nancov  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. 
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B. INTERNÉ AKTY RIADENIA OBCE  

  Podľa § 11 ods. (4) písm. a) a k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., je 

obecnému zastupiteľstvu vyhradené najmä:  

- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva,  

- schvaľovať štatút obce,  

- schvaľovať rokovací poriadok  obecného zastupiteľstva, 

- schvaľovať zásady odmeňovania poslancov.  

   

  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, prípadne 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 písm. 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. 07. 2010 – aktuálny 

6. Požiarny poriadok Obce Bellova Ves, schválený Obecným zastupiteľstvom v Bellovej 

Vsi dňa 1.12.2015 - aktuálny, chýba situačný plán obce. 

 

7. Správa č. 5/2016 bola vypracovaná dňa: 12. 12. 2016 

8. Správu č. 5/2016 vypracovala: Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

9. Kontrolovaný subjekt bol so správou č. 5/2016 oboznámený dňa: 12. 12. 2016 

10. Námietky ku kontrolným zisteniam môže kontrolovaný subjekt podať písomne  v leho-

te do 19. 12. 2016 do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi, pričom ich adresuje 

hlavnej kontrolórke obce Bellova Ves  a zašle do e-mailovej adresy hlavnej kon-

trolórky na hlavnakontrolorka.bv@gmail.com. 

11. Správu č. 5/2016 o výsledku kontroly za kontrolovaný subjekt prevzal:  

Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce 

                                                

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole. 

mailto:hlavnakontrolorka.bv@gmail.com

