Z 3. stretnutia FinKo
Dátum | čas konania: 08.12.2021 o 18:00 online
Dátum | čas nasledujúcej komisie: neurčený

Zúčastnení
Členovia: Galbová A., Petrovičová S., Hlavatá M., Radková L.
Hostia: Lengyel B. -HK

Program komisie
1) otvorenie
2) Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2024
3) Výzvy ministerstva dopravy a cestovného ruchu pre školy 2021-cykloprístrešky
4) Rôzne

1. Otvorenie
Ing. Petrovičová otvorila komisiu online o 18:00, skonštatovala že sú prítomní všetci členovia. Komisia je
uznášania schopná. Nikto z prítomných nedal návrh na doplnenie bodu programu, následne sa hlasovalo
o programe podľa pozvánky. Všetci prítomní za. Komisia sa bude riadiť programom podľa pozvánky.
Hlasovanie: za 4 ; proti 0

; zdržal sa

0 ; nehlasoval 0 ;

2. Návrh rozpočtu obce Smolenice na rok 2022-2024
Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu obce Smolenice na roky 2022-až 2024 zverejnený na úradnej
tabuli dňa 1.12.2021.
Komisia skonštatovala, že zverejnený návrh rozpočtu:
1) Nie je zverejnený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti
2) Nie je v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.
3) Obsahuje chyby v príjmovej aj výdavkovej stránke rozpočtu
Návrh uznesenia:
Finančná komisia po prerokovaní odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Smolenice:
1) Schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2022-2024
Hlasovanie: za 0 ; proti 4 ; zdržal sa 0

; nehlasoval 0 ;

Uznesenie nebolo prijaté. Komisia neodporučila Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu
na roky 2022-2024 schváliť.
Odôvodnenie: Predložený návrh nie je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

3. Výzva ministerstva dopravy a výstavby -Cykloprístrešky -školy
Ing. Petrovičová, informovala o možnosti získať prostredníctvom výzvy ministerstva dopravy dotáciu na
cykloprístrešky a cyklistickú infraštruktúru. Táto dotácia je určená pre školy, termín podania je 31.12.2021,
maximálna výška dotácie je 30.000€ ; spoluúčasť je 5%.
Ing. Petrovičová informovala, že zo strany školy je záujem sa tejto výzvy zúčastniť, pričom už v minulosti
v rámci rôznych aktivít podporovali žiakov pri dochádzaní do školy ekologickým spôsobom, či už
kolobežkou alebo na bicykli. Aktuálna situácia je taká, že kolobežky parkujú vo vnútri vo vestibule, bicykle
vonku, kde je jeden stojan, ktorý kapacitne nepostačuje, navyše je problém si tam bicykel bezpečne
uzamknúť. Navrhovaný prístrešok by bol umiestnený zboku ZŠ pri vchode do šatní na pozemku, ktorý je
vo vlastníctve obce. Žiadateľom bude ZŠ s MŠ Smolenice.
Kroky, ktoré sa už podnikli: Pani riaditeľka požiadala o všetky doklady, ktoré treba k výzve doložiť. Pani
Uhlíková rieši technickú stránku, ponuky prístreškov. Celkový rozpočet na 48 parkovacích stojísk pre
bicykle je 32.755 €.
Uznesenie:
Finančná komisia po prerokovaní odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Smolenice:
1) Schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu s názvom
„Cykloprístrešky pre žiakov ZŠ Smolenice“ realizovaného v rámci dotačnej výzvy Ministerstva
dopravy a výstavby.
2) Schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3) Schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci - spolufinancovanie projektu čo predstavuje sumu 2 755,00 €.
Hlasovanie: za 4 ; proti 0

; zdržal sa 0

; nehlasoval 0 ;

Uznesenia boli prijaté.

4. Rôzne
V bode Rôzne sa prerokoval návrh rozpočtového opatrenia č.7
Uznesenie:
Finančná komisia po prerokovaní odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Smolenice:
2) Schváliť predložené rozpočtové opatrenie č.7 v znení

Bežný rozpočet
PRÍJMOVÁ ČASŤ
progra
m
rozpoč
tu
ob
ec

platný stav

návrh úpravy

stav po úprave

po RO 6/2021

RO 7/2021

RO 7/2021

popis položky

312001

0

Covid 19
bez úpravy

RO

spolu bežné príjmy
zvýšenie/zníženie
VÝDAJOVÁ ČASŤ

popis položky

116 760,00 €

15 245,00 €

132 005,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15 245,00 €
platný stav

návrh úpravy

stav po úprave
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progra
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rozpoč
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4

po RO 6/2021
02.2.0
.

633006

0

1

RO 7/2021

RO 7/2021

111 COVID -19

116 760,00 €

15 245,00 €

132 005,00 €

bez úpravy

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RO

spolu bežné výdaje
zvýšenie/zníženie

15 245,00 €

Kapitálový rozpočet
PRÍJMOVÁ ČASŤ
progra
m
rozpoč
tu

platný stav

návrh úpravy

stav po úprave

po RO 6/2021

RO 7/2021

RO 7/2021

popis položky

ob
ec

bez úpravy

0,00 €

spolu kapitálové príjmy
zvýšenie/zníženie
VÝDAJOVÁ ČASŤ
progra
m
rozpoč
tu
ob
ec

0,00 €

0,00 €

0,00 €
platný stav

návrh úpravy

stav po úprave

po RO 6/2021

RO 7/2021

RO 7/2021

popis položky

7

04.5.5
.

717001

2

0

46

P-Cyklotrasa Smolenice 1
etapa ostatné náklady

5 000,00 €

160,00 €

5 160,00 €

8

09.5.0

717002

1

0

46

P-rozšírenie učební ostatné
náklady

5 000,00 €

12 002,48 €

17 002,48 €

8

09.5.0
.

716002

2

0

46 Kanalizácia v MŠ

25 000,00 €

-25 000,00 €

0,00 €

11

05.4.0
.

717002

1

0

46

35 000,00 €

-35 000,00 €

0,00 €

P-Odvodnenie ul. Štúrova +
B3
spolu kapitálové výdavky
zvýšenie/zníženie

-47 837,52 €

Finačné operácie
PRÍJMOVÁ ČASŤ
progra
m
rozpoč
tu
ob
ec

návrh úpravy

stav po úprave

po RO 6/2021

RO 7/2021

RO 7/2021

popis položky

380 708,44 €

160,00 €

454001

Prevod prostriedkov z RF

454001

Prevod prostriedkov z RF

454001

Prevod prostriedkov do RF

-25 000,00 €

454001

Prevod prostriedkov do RF

-35 000,00 €

spolu finančné operácie príjmy zvýšenie/zníženie

-47 837,52 €

VÝDAJOVÁ ČASŤ
progra
m
rozpoč
tu

platný stav

12 002,48 €

332 870,92 €

platný stav

návrh úpravy

stav po úprave

po RO 6/2021

RO 7/2021

RO 7/2021

popis položky
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ob
ec

bez úpravy

0,00 €

spolu finančné výdaje
zvýšenie/zníženie

Hlasovanie: za 4 ; proti 0 ; zdržal sa 0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

; nehlasoval 0 ;

Uznesenie bolo prijaté.

Zapísala: Ing. Petrovičová
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