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Názov materiálu: POZMEŇUJÚCI NÁVRH k zverejnenému: 
                              NÁVRHU ZÁVEREČNEJ HODNOTIACEJ SPRÁVY PROGRAMOVÉHO  

 ROZPOČTU OBCE SMOLENICE ZA ROK 2021  

 A NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SMOLENICE ZA ROK 2021 

 
 
 
Materiál obsahuje:   

Pozmeňujúci návrh k návrhu záverečnej hodnotiacej správy programového rozpočtu 
obce  Smolenice za rok 2021  
Návrh záverečného účtu obce Smolenice za rok 2021 

  
Návrh na uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  

 

1. schvaľuje celoročné hospodárenie obce Smolenice za rok 2021 s výhradami: 
 

1.1. použitie RF v rozpore so zákonom 583/2004 z.z., t.j. bez súhlasu zastupiteľstva 

1.2. nevyrovnanie prostriedkov na účte RF k 31.12.2021 

1.3. účtovanie bez položiek ekonomickej klasifikácie – rozpor so zákonom 
o účtovníctve a opatrením č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre obce  

a Metodickým usmernením MF č.MF/010175/2004-42 

1.4. prečerpanie rozpočtových položiek = čerpanie bez finančného krytia 

1.5. nevykonávanie rozpočtových úprav  
1.6. neobsahuje inventarizačný zápis 

1.7. neobsahuje stanovisko audítora 

1.8. nedodržanie postupov pri výpočte rozpočtového výsledku hospodárenia 
(vylučovanie prostriedkov..) 
 

2. schvaľuje návrhy opatrení prijaté k výhradám  nasledovne:  

2.1. predloženie bankového výpisu z účtu rezervného fondu za mesiace 01-06/2022 

na overenie vyrovnania neoprávnene použitých prostriedkov RF poslancom OZ 
a kontrolórovi do 15.7.2022 

2.2. poveruje starostu na vykonanie zmien na účte RF s nastavením strhávania 
poplatkov za vedenie účtu RF zo základného bežného účtu obce a nastavením 
pripisovania úrokov z účtu RF na základný bežný účet obce  T: 31.08.2022 



2.3. predloženie výkazu FIN1-12 k 30.6.2022 za obec a za rozpočtovú organizáciu 
na overenie zaradenia nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2021 poslancom 

a kontrolórovi obce T: 31.07.2022   

2.4. predložiť poslancom a kontrolórovi inventarizačný zápis so stavom k 30.9.2022  

T:30.9.2022 

 

3. schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Smolenice (vrátané rozpočtových 

organizácií) za rok 2021: schodok vo výške – 270 788,08 €,  

 

4. berie na vedomie zostatok finančných operácií vo výške 352 345,09 €, 

 

5. schvaľuje vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia obce Smolenice 

nasledovne:  

a) na finančné usporiadanie schodku vo výške      270 788,08 €, 
b) zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške  81 557,01 €  

sa prevedie na účet rezervného fondu obce, 

 

 

 

Zodpovedá: Anton Chrvala. Starosta obce 

 

 

 

 

    Stanovisko komisie: Komisii finančnej bol na zasadnutí dňa 23.6.2022 predložený 
zverejnený návrh ZÚ obce Smolenice za rok 2021. Vzhľadom k tomu, že návrh obsahoval 
chyby, komisia sa dohodla na úprave návrhu a o pôvodnom návrhu nehlasovala 
a neodporučila ho na schválenie OZ. 
 

 

 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová,  
                          Poslankyňa OZ 
                          Predsedkyňa Finančnej komisie                                   ................................ 
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová,                                   ................................ 

 

 
 
V Smoleniciach, 27.06.2022  

 
 


