
 Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva 
                  Obce Súľov-Hradná konaného dňa 11.04.2021 
 
Prítomní: Peter Búšovský – predseda finančnej komisie, Ondrej Danížek - člen finančnej 
komisie, Rudolf Tvrdý - člen finančnej komisie, Mgr. Anna Ďurajková – členka finančnej 
komisie, Andrea Ďurcová – členka finančnej komisie, Katarína Kúdelčíková  – členka finančnej 
komisie 
Ďalší prítomný: Soňa Smatanová - pracovník obecného úradu 
Komisia zasadala v čase: 17:30- 20:00 hod. 
 
PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Vývoz a likvidácia TKO r.2020 a 2021 
3. Návrh riešenia platieb občanov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností v roku 2022 
4. Diskusia 
 
K bodu 1. 
Predseda finančnej komisie Peter Búšovský privítal prítomných členov komisie, oboznámil ich 
s programom zasadnutia. Prítomní boli šiesti členovia komisie, komisia bola uznášania 
schopná. 
 
K bodu 2. – Vývoz a likvidácia TKO r.2020 a 2021 
Finančná komisia pozvala na stretnutie pracovníčkú obecného úradu, ktorá zodpovedá za platby 
a vývozy TKO v našej obci. Vysvetlila  podrobnejšie členom finančnej komisie aktuálny systém 
vývozu TKO, odpovedala na viacero otázok.  
Finančná komisia sa spoločne zhodla na potrebe zmeny systému vývozu a platieb občanov, 
podnikateľov a majiteľov nehnuteľností v Súľove-Hradnej. Tieto zmeny je potrebné pripraviť 
a v prípade schválenia OZ aplikovať od 1.1.2022 .  
 
K bodu 3. –Návrh riešenia platieb občanov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností  
                    v roku 2022 
Finančná komisia a pracovníčka obecného úradu sa oboznámili s pripraveným návrhom člena 
komisie na riešenie platieb občanov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností od roku 2022. 
Uvedený návrh rieši spravodlivejší spôsob určenia sumy za vývoz TKO rozdelením platby na 
dve časti, platba za prenájom nádoby na vývoz TKO a paušálna platba za vývoz TKO. 
Členovia požiadali pracovníčku obecného úradu o preverenie možnosti rozdelenia aktuálneho 
paušálneho poplatku za vývoz TKO. Spoločne sa dohodli na pokračovaní prípravy návrhu 
nového systému. 
 
K bodu 4. – Diskusia 
Členovia finančnej komisie a pracovníčka obecného úradu diskutovali o ďalších potrebných 
prípravách riešení v našej obci, ktoré pomôžu zlepšiť hospodársky výsledok.    
. 
Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom za účasť. 
 
 
Zápisnica bola vyhotovená dňa 26.03.2021 a s jej obsahom boli oboznámení členovia komisie. 
 
Zapísal: Peter Búšovský - predseda finančnej komisie 


