Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva
Obce Súľov-Hradná konaného dňa 3.12.2020
Prítomní: Peter Búšovský – predseda finančnej komisie, Ondrej Danížek - člen finančnej
komisie, Mgr. Anna Ďurajková – členka finančnej komisie, Andrea Ďurcová – členka
finančnej komisie, Katarína Kúdelčíková – členka finančnej komisie
Ďalší prítomní: Lenka Kerešová a Kristína Mičienková -pracovníci obecného úradu
Komisia zasadala v čase: 17:00- 21:00 hod.
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu 2021
3. Návrh rozpočtu MŠ,ŠJ, ŠKD 2021
4. Návrh VZN x/2020 o miestnych daniach
5. Diskusia
K bodu 1.
Predseda finančnej komisie Peter Búšovský privítal prítomných členov komisie, oboznámil
ich s programom zasadnutia. Prítomní boli piati členovia komisie, komisia bola uznášania
schopná.
K bodu 2. – Návrh rozpočtu 2021
Finančná komisia sa zaoberala návrhom rozpočtu obce pre rok 2021 . Členovia finančnej
komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali zverejnený návrh rozpočtu a
predložili. Spoločne členovia zhodnotili, že zverejnený návrh rozpočtu je naviazaný na 100%
plnenie navrhnutých príjmov, čo môže spôsobiť v prípade výpadku príjmov problémy pri
financovaní základných výdavkov na chod obce. Taktiež niektoré navrhnuté príjmy sú
výrazne nadhodnotené. Vzhľadom k zistenej skutočnosti vypracovala finančná komisia návrh
úprav kompletného zverejneného rozpočtu pre rok 2021.
V návrhu počítala s nižšími príjmami a taktiež s nižšími výdavkami. Navrhla celkový
prebytok na strane príjmov, ktorý zabezpečí v prípade neplnenia finančných príjmov počas
roka 2021 dostatočnú rezervu na pokrytie základných výdavkov na chod obce
K bodu 3. – Návrh rozpočtu MŠ,ŠJ, ŠKD 2021
Finančná komisia sa zaoberala návrhom rozpočtu MŠ Súľov, MŠ Jablonové, ŠKD Súľov, ŠJ
Súľov a ŠJ Jablonové pre rok 2021 . Členovia finančnej komisie a pracovník obecného úradu
prekonzultovali zverejnený návrh rozpočtu od riaditeľa p.Mekiňu. Vzhľadom na nárast
nákladov v časti originálnych kompetencií finančná komisia vypracovala návrh na úpravu
zverejneného rozpočtu. Zároveň prijali opätovné odporúčanie pre starostu obce doriešiť
spolufinancovanie MŠ a ŠJ Jablonové s vedením obce Jablonové v čo najkratšom čase.
Zároveň obecnému zastupiteľstvu odporúča prijať uznesenie o doriešení spolufinancovania
MŠ a ŠJ Jablonové starostom obce.

K bodu 4. – Návrh VZN x/2020 o miestnych daniach
Finančná komisia sa zaoberala návrhom VZN o miestnych daniach pre rok 2021. Členovia
finančnej komisie diskutovali o možnostiach vyšších príjmov a nižších výdavkov obce v roku

2021. Odporúčajú obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce zamerať sa v roku 2021 na
zavedenie nového systému platby za vývoz komunálneho odpadu, efektívnejšiemu výberu
dane za užívanie verejného priestranstva a prenájmu turistickej ubytovne, využitiu MOS
Súľov a KD Hradná, prehodnoteniu miestnych poplatkov a daní z nehnuteľností s vytvorením
plánu na roky 2022,2023,2024 . Vzhľadom na nedodanie všetkých potrebných podkladov
k prehodnoteniu návrhu dane za komunálny odpad sa finančná komisia nebude vyjadrovať
k zvýšenému návrhu vo zverejnenom rozpočte v časti príjmy a výdaje.
K bodu 5. – Diskusia
Členovia finančnej komisie a pracovník obecného úradu prekonzultovali ďalšie predbežné
návrhy na riešenia zvýšenia príjmovej časti rozpočtu a zníženie výdavkov počas
nasledujúceho roka 2021.
.
Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom za účasť.
Zápisnica bola vyhotovená dňa 7.12.2020 a s jej obsahom boli oboznámení členovia komisie.
Zapísal: Peter Búšovský

Peter Búšovský
predseda finančnej komisie

