
 

 

 

Správa č. 7/2017 

o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva  

v Bellovej Vsi  
 

Vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok roku 2017                   

a v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole audite 

v znení neskorších predpisov. 

1.  Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Bellova Ves 

2.  Kontrolované obdobie: 1.1.2017 do 6.10.2017 

3.  Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Bellova Ves, dňa  

 2. 10. 2017 do 16.10.2017 prerušovane. 

4.  Predmet následnej kontroly:  Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

5.  Cieľ následnej  kontroly: zistiť stav plnenia uznesení, prijatých Obecným zastupiteľstvom v   

Bellovej Vsi za kontrolované obdobie, ich platnosť, či neplatnosť. 

6.   K predmetu kontroly boli hlavnej kontrolórke obce Bellova Ves predložené: 

A) Štatút obce 

B) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

C) Uznesenia obecného zastupiteľstva, prijaté za kontrolované obdobie  

  

7.  KONTROLNÉ ZISTENIA:  

1. V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  starostka 

obce  vykonáva pravidelne kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, a to v súlade so 

skutočnosťou. 

 

2. Obec Bellova Ves nezverejňuje zápisnice z verejných zasadnutí od roku 2015 a ani výpisy o 

hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva nezverejňovalo ani pred 

kontrolovaným obdobím. 

 

Zákon stanovuje, že na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými 

zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného 

celku sa primerane použije úprava týkajúca zverejňovania informácií Národnou radou Slovenskej 

republiky (§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. a § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z.). Zastupiteľstvo 

je povinné aktívne zverejniť najmä: 

a) termíny jeho zasadnutí a zasadaní komisií a návrh programu rokovania, 

b) zápisnice z verejných zasadnutí, 

c) texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení, 

d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení, 

e) údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia jeho komisií, 

f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov tajného 

hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi. 

V prípade obcí, ktoré majú zriadenú webstránku platí, že ak na webstránke zverejňujú aj ďalšie 

informácie o svojej činnosti, majú povinnosť zverejňovať tam aj informácie o činnosti 

zastupiteľstva, pri ktorých zákon predpokladá zverejnenie. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-8


 

 

V § 12 odd. 1/ Rokovacieho poriadku, zo dňa 28/7/2010:  O rokovaní obecného zastupiteľstva sa 

spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, 

schválený obsah progamu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, 

určení overovatelia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 7 dní od konania obecného zastupiteľstva. 

 

3. Uznesením č. 75/OZ/2017 zo dňa 6.10.2017 bola zriadená Komisia kultúry a športu, 

upozorňujem, že v § 20 Štvrtej hlavy Štatútu Obce Bellova Ves, zo dňa 30.6.2003, každá 

komisia sa skladá z  predsedu, tajomníka komisie a členov komisie, zároveň konštatujem,  že 

Štatút Obce Bellova Ves je v procese aktualizácie. 

 

8.  Odporúčanie:  

Navrhované opatrenie: zverejňovať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku, konkrétne zápisnice zo zasadania OZ a výpisy          

o hlasovaní po každom zasadaní. 

Navrhované opatrenie: Zosúladiť zloženie Komisie kultúry a športu so Štatútom obce, konkrétne      

s § 20 Štvrtej hlavy, eventuálne aktualizovať Štatút obce. 

   

 9. Správu č. 7/2017 vypracovala: Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

    10.  Kontrolovaný subjekt bol so správou č. 7/2017 oboznámený dňa: 16.10.2017 

 11. 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: 26.10.2017 

 12. Správu č. 7/2017 o výsledku kontroly prevzala za kontrolovaný subjekt:  

  Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce Bellova Ves 

                                                                                    

 

Zároveň potvrdzuje vrátenie podkladov ku kontrole. 

 

Príloha: 

Príloha k správe č.7_2017_Kontrola_Uzneseni_2017_pdf 


