
 

 

Správa č. 4/2017  

o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce 

Bellova Ves počas rozpočtového provizória  

za I a II. kvartál roka 2017 
 

vykonanej v zmysle ustanovenia § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a v  zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite -  kontrola 

čerpania  rozpočtu za rok 2017. 

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

2. Subjekt kontroly: Obecný úrad Obce  Bellova Ves 

 3. Predmetom kontroly je čerpanie rozpočtu za I. a II. kvartál roka 2017 

 4. Kontrolované obdobie: od 1.1.2017 do 30.6..2017 

 5. Miesto a čas vykonania  kontroly: Obecný úrad Obce Bellova Ves - priebežne v celom 

polroku roka 2017 

 6. Kontrolou bolo zistené: 

  a) Obec nemá upravené vnútornou smernicou a ani iným vnútorným aktom  rozpočtovanie   

a rozpočtové čerpanie. 

  b) Obec vychádza z platnej legislatívy, najmä  zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.                      

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákona  NR SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obce a ostatných právnych noriem. 

  c) Rozpočtové hospodárenie Obec Bellova Ves počas rozpočtového provizória             

(viď. Prílohy - Čerpanie rozpočtu za I. Q 2017, Čerpanie rozpočtu za II. Q 2017 a     

Súhrn) som preverila na základe tlačových zostáv - čerpanie rozpočtu po mesiacoch od 

januára do júna 2017, FIN1-12  (RIS-SAM )za I. a FIN1-12 (URBIS) za II. Q 2017.  

   Príjmy rozpočtu sú za I. a II. Q 2017 splnené na 36,8%, výdavky rozpočtu za     

I. a II. Q 217 na 50%. 

1. Najväčší podiel na príjmoch rozpočtu za I. polrok roku 2017 majú podielové dane       

(až 78%). 

2. Na prenesený výkon štátnej správy prišlo do rozpočtu  72%. 

3. Príjem z daní a špecifických daní sa očakáva  najmä v III. Q 2017 po zaplatení           

vydaných rozhodnutí na rok 2017. 

4. Nedaňové príjmy sa darí plniť podľa plánu na 50%. 

5. Rozpočet v príjmovej časti  je nutné navýšiť v  príjmových FO o  sumu 10 685,94€. 

6. Bežný rozpočet za I. a II. Q 2017 je schodkový vo výške 10 685,94€. 



 

 

7. Je nutné upraviť v rozpočte: Príjmové FO  vo výške 10 685,94€ (položka 453 -            

prostriedky z predchádzajúcich období alebo 454 - peňažné fondy). 

8. Celkový rozpočet za I. a II. Q 2017 bude následne  vyrovnaný. 

9. Rozpočtovými opatreniami vykonať zmeny rozpočtu, hlavne v položkách, vyznačených 

červenou farbou. 

10. Za 1. polrok nie sú evidované žiadne výdavky na prenesený výkon štátnej správy. 

11. Obec hospodári so schváleným rozpočtom na rok 2016, je pravdepodobné, že po     

schválení rozpočtu na rok 2017 budú iné rozpočtované hodnoty, avšak za I. polrok     

platia terajšie rozpočtové položky a hodnoty. 

  

 

Zdôvodnenie: 

Legislatívne východisko 

1. Zákon č. 523/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení          

niektorých zákonov 

2. Zákon č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 
 7. Správa č. 4/2017 bola vypracovaná dňa: 24.07. 2017 

 

 8. Správu vypracovala: Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 
 

 9. Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 25.07.2017 

 10. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať písomne do podateľne Obecného úradu v 

Bellovej Vsi alebo na e-mailovú adresu hlavnej kontrolórky: hlavnakontrolor-

ka.bv@gmail.com v lehote do: 02.08.2017 

 11. Správu o výsledku kontroly prevzala za kontrolovaný subjekt:  

Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce 

           

 

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole: hotovosť, 

bankové výpisy.  

 

Príloha č. 1- ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE BELLOVA VES  ROZPOČTOVÉHO 

PROVIZÓRIA  ZA I. Q 2017 

Príloha č. 2 - ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE BELLOVA VES  ROZPOČTOVÉHO 

PROVIZÓRIA  ZA II. Q 2017 

 


