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Hniezdne, 3.6.2020 
 

Doplnenie a opravy nesprávnosti v návrhu Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2019 
 
Strana 5: prvé dva riadky po oprave znejú: 
 
nedoplatky z minulých rokov 769,16 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku 

za KO a DSO v sume 14 509,13 Eur. 

 

Strana 7: posledný riadok odseku 3. po úprave a doplnení znie: 
 
2 552,74 EUR. Tieto prostriedky sú klasifikované ako cudzie prostriedky. 

 

Strana 8: posledné dva riadky po úprave a doplnení znejú: 
 
poskytované z dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v sume 2 552,74 EUR, ktoré ale boli 

na konci roka odvedené do rozpočtu obce. Prostriedky sú klasifikované ako cudzie prostriedky. 

 

Strana 11: predposledný odsek po úprave a doplnení znie: 
 
Výdavkové finančné operácie predstavujú sumu finančných zábezpek od rodičov detí a žiakov 

na stravovanie poskytované z dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v sume 2 552,74 

EUR, ktoré boli na konci roka odvedené do rozpočtu obce. Tieto prostriedky sú klasifikované 

ako cudzie. 

 
Strana 12: na návrh hlavnej kontrolórky boli do tabuľky vložené 4 nové riadky týkajúce sa finančných 
operácií, v ktorých boli uvedené finančné operácie zvlášť za obec a finančné operácie zvlášť za RO. 
Doplnenie riadkov nemení pôvodne vyčíslené hospodárenie obce. 
 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  44 287,08 

z toho : príjmové FO obce 40 297,10 

             príjmové FO RO 3 989,98 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 55 596,74 

z toho : výdavkové FO obce 55 569,95 

             výdavkové FO RO 0,00 

Rozdiel finančných operácií -11 309,66 

 
Strana 17: v prvej tabuľke, v riadku Záväzky spolu k 31.12.2019, stĺpci Záväzky celkom k 31.12.2019 
v EUR je po oprave hodnota  622 487,43  
 
Strana 18:  
- v riadku Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho: je opravená hodnota 510 243,66 na 510 233,66 
- v riadku zostatok istiny z bankových úverov je opravená hodnota 189 186,00 na 189 176,00 
- v riadku Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 je opravená hodnota 510 243,66 na 510 233,66 
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- v riadku Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 je opravená hodnota 189 186,00 na 
189 176,00 
- v stĺpci Zostatok istiny k 31.12.2019 je opravená hodnota 189 186,00 na 189 176,00 
- v riadku 821004 je v stĺpci Suma v EUR opravená hodnota 36 000,00 na 38 000,00 
- v riadku 821005 je v stĺpci Suma v EUR opravená hodnota 17 364,11 na 17 569,95 
- v riadku 651002 je v stĺpci Suma v EUR opravená hodnota 6 022,46 na 5 085,00 
- v riadku 651003 je v stĺpci Suma v EUR opravená hodnota 3 547,69 na 3 341,85 
- v riadku Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** je opravená hodnota 62 934,26 na 63 996,80 
- v stĺpci Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019** je opravená hodnota 62 934,26 na 
63 996,80 
- v stĺpci § 17 ods. 6 písm. b) je opravená hodnota 7,66% na 7,79% 
 
Uvedené opravy sú zapracované do dokumentu Návrh Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2019, 
ktorý bude predložený poslancom pred jeho schválením. 
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