
Vec: Hlasovanie mimo rokovania Správnej rady FPKNM (PER ROLLAM) zo dňa 21. apríla 2021 s 

ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu so súhlasom predsedu Správnej rady FPKNM o 

postupe v zmysle Čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady FPKNM.  

 

Odôvodnenie: V zmysle ust. § 20 ods. 9 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Fond 

vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené 

audítorom a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca 

nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do 

verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po 

skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Fond predkladá výročnú správu 

do 15 dní po schválení správnou radou aj príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.  

V zmysle ust. § 13 ods. (1) písm. e) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: správna rada schvaľuje 

na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku 

fondu overenú audítorom. 

 

Uznesenie č. 1/2021: 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v zmysle ust. § 13 ods. (1) písm. e) 

zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje na základe stanoviska Dozornej komisie 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín predkladaný návrh Výročnej správy a účtovnej 

závierky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2020. Výročná správa a účtovná 

závierka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za rok 2020 bola overená nezávislým 

audítorom: Ing. Martin Johanes, licencia UDVA č. 1128 dňa 1. marca 2021.  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 6 

 

        Ján Lipinský 

                             predseda Správnej rady FPKNM 

 


