
 Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva 
                  Obce Súľov-Hradná konaného dňa 2.09.2021 
 
Prítomní: Peter Búšovský – predseda finančnej komisie, Ondrej Danížek - člen finančnej 
komisie, Rudolf Tvrdý - člen finančnej komisie, Mgr. Anna Ďurajková – členka finančnej 
komisie, Katarína Kúdelčíková  – členka finančnej komisie 
Ďalší prítomný: Lenka Kerešová - pracovník obecného úradu 
Komisia zasadala v čase: 17:15- 20:00 hod. 
 
PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Plnenie rozpočtu za 2.Q. 2021 
3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mimoškolské aktivity pre deti od 5-15 rokov  
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. - Plnenie rozpočtu za 2.Q. 2021 
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu za obdobie 1.4.2021 – 30.6.2021 . Členovia 
finančnej komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali čerpanie rozpočtu za  
2.Q 2021. Spoločne členovia komisie prekonzultovali podklady k príjmom a výdavkom za dané 
obdobie. Poslancom navrhujú schváliť plnenie rozpočtu. 
 
 
K bodu 3. –Návrh VZN o určení výšky dotácie na mimoškolské aktivity  
Finančná komisia a pracovníčka obecného úradu sa oboznámili s pripraveným návrhom VZN 
člena komisie. Prediskutovali možnosti využitia VZN v našej obci. Spoločne sa zhodli, že 
uvedený návrh by nebol pre obec výhodný z dôvodu minimálneho využitia v našej obce. Keďže 
v obci nie je zriadené žiadne CVČ, financie z rozpočtu obce by odchádzali do CVČ zriadených 
v iných obciach a mestách. Z tohto dôvodu sa dohodli na pripravení nového návrhu VZN, ktoré 
bude určovať dotáciu spravodlivejšie pre všetky deti v našej obci.    
 
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. Zároveň si 
naplánovali termíny pre zozbieranie údajov pre tvorbu nového rozpočtu pre rok 2022 
a predbežne si stanovili termíny stretnutia k návrhu rozpočtu pre rok 2022.  
 
Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom za účasť. 
 
 
Zápisnica bola vyhotovená dňa 4.09.2021 a s jej obsahom boli oboznámení členovia komisie. 
 
Zapísal: Peter Búšovský - predseda finančnej komisie 


