
 Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva 
                  Obce Súľov-Hradná konaného dňa 21.9.2022  
 
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 - pracovníčka obecného úradu  
Komisia zasadala v čase: 18:00- 20:00 hod. 
 
PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola využívania dotácie na mimoškolské aktivity pre rok 2022 
3. Kontrola výberu financií – parkomaty 2021-2022 
4. Kontrola výberu dane z ubytovania za rok 2022 
5. Určenie termínov pre zaslanie podkladov pre návrh rozpočtu obce 2023 
6. Diskusia 
 
K bodu 1. 
Predseda finančnej komisie Peter Búšovský privítal prítomných členov komisie, oboznámil ich 
s programom zasadnutia. Prítomní boli štyria členovia komisie, komisia bola uznášania 
schopná. 
 
K bodu 2. – Kontrola využívania dotácie na mimoškolské aktivity pre rok 2022 
Finančná komisia sa zaoberala využívaním dotácie na mimoškolské aktivity v roku 2022. Za 
obdobie 1.1-31.8.2022 je čerpanie financií vo výške 2697,70eur., t.j. približne 34 detí (31%) 
využilo dotáciu v roku 2022.  
 
K bodu 3. – Kontrola výberu financií – parkomaty 2021-2022 
Finančná komisia sa zaoberala výberom financií z parkovného (dane za využívanie verejného 
priestranstva) za obdobie 1.1. – 31.8.2022 . Za uvedené obdobie je príjem obce vo výške 
16422,18 eur.  
 
K bodu 4. – Kontrola výberu dane z ubytovania za rok 2022 
Finančná komisia sa zaoberala výberom financií z dane za ubytovanie v období 1.1. – 31.8. 
2022 . Za uvedené obdobie je príjem obce vo výške 3089,20 eur.  
 
K bodu 5. – Určenie termínov pre zaslanie podkladov pre návrh rozpočtu obce 2023 
Finančná komisia sa zaoberala prípravou rozpočtu obce pre rok 2023. Určila najneskorší termín 
prijatia finančných požiadaviek od oslovených inštitúcií zriadených obcou Súľov-Hradná. 
Termín najneskoršieho zaslanie určila na 16.10.2022. Zároveň si predbežne určila termíny 
stretnutia finančnej komisie k vytvoreniu návrhu rozpočtu pre rok 2022.  
 
K bodu 6. – Diskusia 
Pracovníčka obecného úradu odpovedala na otázky členov finančnej komisie.  
Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom za účasť na stretnutí. 
 
Zápisnica bola vyhotovená dňa 23.09.2022 a s jej obsahom boli oboznámení členovia komisie.  
Zapísal: Peter Búšovský 
 
Peter Búšovský 
predseda finančnej komisie 


