
 Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva 
                  Obce Súľov-Hradná konaného dňa 3.3.2022  
 
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 prítomní: Lenka Kerešová, Kristína Mičienková - pracovníčky obecného úradu  
Komisia zasadala v čase: 17:00- 20:00 hod. 
 
PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Plnenie rozpočtu za 4.Q. 2021 
3. Plnenie rozpočtu za 4.Q. 2021 MŠ, ŠKD, ŠJ 
4. Návrh rozpočtového opatrenia 14/2021 
5. Nevyplatená mzda zástupcovi starostu obce za rok 2020 a 2021 
6. Návrh úpravy poplatku za vývoz komunálneho odpadu 
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 – kontrolórka obce 
8. 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. – Plnenie rozpočtu za 4.Q. 2021 
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu za obdobie 1.10.2021 – 31.12.2021 . Členovia 
finančnej komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali čerpanie rozpočtu za  
4.Q 2021. Spoločne členovia komisie prekonzultovali podklady k príjmom a výdavkom za dané 
obdobie. Poslancom finančná komisia navrhuje schváliť plnenie rozpočtu. 
 
 
K bodu 3. – Plnenie rozpočtu za 4.Q. 2021 MŠ, ŠKD, ŠJ 
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu za obdobie 1.10.2021 – 31.12.2021 . Členovia 
finančnej komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali čerpanie rozpočtu za  
4.Q 2021. Spoločne členovia komisie prekonzultovali podklady k príjmom a výdavkom za dané 
obdobie. Poslancom finančná komisia navrhuje schváliť plnenie rozpočtu. 
 
K bodu 4. – Návrh rozpočtového opatrenia 14/2021 
Finančná komisia sa zaoberala návrhom rozpočtového opatrenia č.14/2021. Členovia finančnej 
komisie a pracovníci obecného úradu podrobne prekonzultovali navrhnuté úpravy rozpočtu. 
Poslancom finančná komisia navrhuje zobrať na vedomie návrh rozpočtového opatrenia. 
 
K bodu 5. – Nevyplatená mzda zástupcovi starostu obce za rok 2020 a 2021 
Finančná komisia sa zaoberala predloženou informáciou o nevyplatenej mzde zástupcovi 
starostu obce za výkon funkcie zástupcu starostu v rokoch 2020 a 2021. Členovia finančnej 
komisie odporúčajú poslancom poveriť kontrolórku obce vykonaním kontroly nevyplatenej 
mzdy a následne na základe výsledku kontroly prijať opatrenia, aby sa problém už nemohol 
v budúcnosti opakovať.   
 
 



 
K bodu 6. – Návrh úpravy poplatku za vývoz komunálneho odpadu 
Finančná komisia sa zaoberala vyhodnotením príjmov a výdajov za vývoz komunálneho 
odpadu v roku 2021. Na základe predložených výsledkov hospodárenia pri vývoze 
komunálneho odpadu za roky 2019-2021 s celkovým ziskom 4154,36 eur  (v roku 2019 strata 
– 5661,54 eur., v roku 2020 zisk vo výške 3175,82 eur. a v roku 2021 zisk vo výške 6640,08 
eur, celkový zisk za roky 2019-2021 je suma 4154,36 eur ) navrhujú poslancom obecného 
zastupiteľstva znížiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2022 o sumu 4154,36 
eur. Navrhujú poplatok na jedného občana znížiť z 2,90 eur na 2,50 eur za kalendárny mesiac. 
  
K bodu 7. – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 – kontrolórka obce 
Finančná komisia sa zaoberala predloženou správou o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorú 
vyhotovila kontrolórka obce. Členovia finančnej komisie poukazujú na skutočnosť, že počas 
predchádzajúcich zasadnutí riešili problém ohľadom odpustenia/zníženia poplatkov za vývoz 
komunálneho odpadu a upozornili na túto situáciu aj poslancov OZ a kontrolórku, ktorá bola 
prítomná na zasadnutiach.  Členovia FK očakávali, že kontrolórka obce pri výkone svojej 
kontrolnej činnosti (keďže túto oblasť kontrolovala) sa vyjadrí v správe o kontrolnej činnosti 
za rok 2021 k danému problému s odpustením/znížením poplatkov. 
 
K bodu 8. – Diskusia 
Pracovníci obecného úradu odpovedali na otázky členov finančnej komisie.  
. 
Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom za účasť na stretnutí. 
 
 
Zápisnica bola vyhotovená dňa 11.03.2022 a s jej obsahom boli oboznámení členovia komisie.  
Zapísal: Peter Búšovský 
 
 
 
Peter Búšovský 
predseda finančnej komisie 


