
 Správa č. 3/HK/2019 o výsledkoch čerpania rozpočtu obce Bellova Ves

 k 31.03.2019

vykonanej v zmysle ustanovenia § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v  zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite, zákona č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súla-
de s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok roka 2019

-  kontrola čerpania  rozpočtu za rok 2019 podľa FIN 1 - 12 k 31.3.2019.

   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. štvrťrok roku 2019.

4. Kontrolované obdobie: od 1.1.2019 do 31.3.2019

5. Miesto a čas vykonania  kontroly: Obecný úrad obce Bellova Ves - priebežne

6. Kontrolou bolo zistené (viď. Príloha č.1):

A. Bežný rozpočet k 31.3.2019 je schodkový  vo výške  - 5 084,94 €

B.      Bežné príjmy rozpočtu k 31.3.2019 boli splnené vo výške 20,18 % 

C.      Bežné výdavky rozpočtu k 31.3.2019 boli splnené vo výške 24,92 %

D.      Kapitálový rozpočet k 31.3.2019 je schodkový vo výške - 18 867,00 €

E.      Kapitálové príjmy k 31.3.2019 boli splnené na 0 %

F.      Kapitálové výdavky k 31.3.2019 boli splnené vo výške 9,11 %

G.      Prímové finančné operácie sú vo výške + 18 867,00 €

H.      Výdavkové finančné operácie sú vo výške 0 €

I. Celkový rozpočet k 31.3.2019 je schodkový vo výške - 5 084,94 €

J. Rozpočtové hospodárenie obce  (bez finačných operácií) k 31.3.2019 je schodok

 - 23 952, 54 €

K. Výdavky bežného rozpočtu boli v sledovanom období z dôvodu nižších príjmov bežné-
ho rozpočtu hradené zo zdroja 46 -  EKL453 zostatok prostriedkov z predchá-
dzajúcich rokov vo výške 5 084,94 €. Podľa odseku 3) § 15 Zákona č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

 “Prostriedky peňažných fondov používa obec a vyšší územný celok prostredníctvom svojho roz-
počtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prí-



padov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.”

L. Výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 18 867,00 € boli hradené zo zdroja 46 - EKL 
454002 z ostatných fondov obce.

Odporúčania:

Odporúčam sledovať tvorbu a čerpanie  rozpočtu v II. štvrťroku roku 2019 podľa schváleného roz-
počtu na rok 2019.
Odporúčam sledovať rozpočtové hospodárenie obce z dôvodu časového nesúladu medzi príjmami 
a výdavkami rozpočtu v prvom štvrťroku roku 2019 tak, aby sa dosiahol vyrovnaný bežný rozpočet.

   7. Správa č. 3/HK/2019 bola vypracovaná dňa: 13.5.2019

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

9. Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 13.5.2019

10. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať písomne do podateľne Obecného úradu v 
Bellovej Vsi alebo na e-mailovú adresu hlavnej kontrolórky: hlavnakontrolorka.bv@gmail.-
com v lehote do: 19.5.2019

11. Správu o výsledku kontroly prevzala za kontrolovaný subjekt:  

Ing. Mária Jankovičová, MBA

  starostka obce Bellova Ves

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.


