
 Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva 
                  Obce Súľov-Hradná konaného dňa 24.03.2021 
 
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: Lenka Kerešová a Kristína Mičienková -pracovníci obecného úradu 
Komisia zasadala v čase: 17:30- 20:00 hod. 
 
PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD za rok 2020 
3. Plnenie rozpočtu za 10.-12.2020, obec 
4. Vyjadrenie sa k pokute 1 000€ 
5. Kontrola financovania rekonštrukcie KD Súľov 
6. Kontrola platieb za vývoz a likvidáciu TKO r. 2020 a 1.,2.2021 
7. 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. – Kontrola rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD za rok 2020 
Finančná komisia sa zaoberala kontrolou rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD za  rok 2020 . Členovia 
finančnej komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali čerpanie rozpočtu. 
Pracovníci obecného úradu objasnili členom komisie nastavenie rozpočtu, dotácií a rozdelení 
rozpočtu. Nebolo však možné zhodnotiť relevantnosť všetkých použitých výdavkov nakoľko 
finančná komisia nemala všetky potrebné informácie. S pracovníčkou zodpovednou za 
účtovníctvo sa dohodli na systéme predkladania a zverejňovania plnenia rozpočtu komisií a 
poslancom. Finančná komisia predpokladala, že v dôsledku Covid- 19 bude prebytok za rok 
2020 vyšší ako bol v skutočnosti. Finančná komisia opätovne odporúča starostovi obce doriešiť 
spolufinancovanie MŠ s ŠJ Jablonové s vedením obce Jablonové. Poslancom navrhujú schváliť 
plnenie rozpočtu. 
 
K bodu 3. –Plnenie rozpočtu za 10.-12.2020, obec 
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu za obdobie 10.-12.2020. Členovia finančnej 
komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali čerpanie rozpočtu za  4.Q 2020. 
Spoločne členovia komisie prekonzultovali podklady k príjmom a výdavkom za dané obdobie. 
Navrhujú poslancom zaoberať sa systémom vyberania dane za využívanie verejného 
priestranstva na parkovanie z dôvodu zníženia výdavkov a zvýšenia príjmov. Poslancom 
navrhujú schváliť plnenie rozpočtu. 
 
K bodu 4. – Vyjadrenie sa k pokute 1 000€ 
Finančná komisia sa zaoberala pokutou vo výške 1000€ voči Environmentálnemu fondu. Po 
oboznámení sa so skutočnosťou sa komisia rozhodla podať podnet na prokuratúru ohľadom 
vyjadrenia sa k dodržiavaniu platných zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami,  
prípadného pochybenia konkrétnej osoby. 



Do najbližšieho stretnutia členovia komisie navrhnú formu  žiadosti o posúdenie ktorá bude v 
tejto veci predložená na prokuratúru. 
 
 
 
 K bodu 5. – Kontrola financovania rekonštrukcie KD Súľov 
Členovia finančnej komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali 
financovanie rekonštrukcie KD Súľov. Taktiež sa prekontrolovali faktúry ktoré boli k dispozícií  
predložené členom komisie. Členovia komisie upozornili na rôzne nezrovnalosti vo faktúrach 
(v textovej časti, kde sú uvedené rôzne názvy projektu) v porovnaní s projektovým rozpočtom. 
Odporúčajú poslancom schváliť doplatenie financií za preklenovací úver a zrušenie úveru.  
 
 K bodu 6. – Kontrola platieb za vývoz a likvidáciu TKO r. 2020 a 1., 2. 2021 
Členovia finančnej komisie a pracovníci obecného úradu prekonzultovali faktúry za vývoz a 
likvidáciu odpadu za rok 2020.  Členovia komisie venovali svoju pozornosť aktuálnemu rozpisu 
platieb za vývoz TKO, taktiež sa venovali riešeniam vzniknutých nezrovnalostí pri kontrole 
počtu nádob a platieb podnikateľov. Na najbližšom stretnutí finančnej komisie sa budú venovať 
spoločne s pracovníčkou zodpovednou za vývoz TKO príprave nového systému platieb za TKO 
od roku 2021. Svoju pozornosť venovali aj momentálnemu stavu budovania kompostoviska a s 
ním spojeným finančným nákladom, ktoré vzniknú pri spustení prevádzky.  
 
K bodu 7. – Diskusia 
Členovia finančnej komisie a pracovníčka obecného úradu prekonzultovali ďalšie predbežné 
návrhy na riešenie všetkých uvedených bodov. 
. 
Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom za účasť. 
 
 
Zápisnica bola vyhotovená dňa 26.03.2021 a s jej obsahom boli oboznámení členovia komisie. 
Zapísala: Andrea Ďurcová 
 
 
 
Peter Búšovský   
predseda finančnej komisie 


