
Zápisnica z 2. zasadnutia Finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Tvrdošovciach, konaného dňa 

09.05.2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu.    

Prítomní: 

Členovia: 

Ing. Buda František 
Jozef Csanda 
Ing. Eva Vavrečanová 
Anna Šípošová    
Ing. Aneta Ludašová 
Ing. Rozália Szabóová 
 
 Pozvaní hostia: 
Ing. Marián Tóth, MBA 

Mgr. Judita Veresová   

 

Zapisovateľka – Mgr. Silvia Haluza 

Program  2. zasadnutia finančnej komisie: 

1. Úvod 
2. Návrhy k riešeniu odpadového hospodárenia 
3. Záver 

1. Úvod 
Predseda finančnej komisie Ing. František Buda  privítal prítomných a zahájil 2. zasadnutie finančnej komisie. 
  

2. Návrhy k riešeniu odpadového hospodárstva                                                                                                              

Na 2. Zasadnutí finančná komisia sa zaoberala riešením odpadového hospodárstva   od roku 2020.  Obec 

plánuje  od roku 2020 zaviesť elektronickú evidenciu zberných nádob (čipovanie)  na  zmesový komunálny 

odpad  nakoľko súčasný stav systému neumožňuje ich presnú kontrolu, evidenciu a ani úpravu v rámci 

pripravovaných zmien.  Vykonané zmeny od nového roka  by mali byť z dôvodu,  že t.č. nie je  možná adresná 

kontrola poplatníkov v nadväznosti na množstvo tvorených komunálnych odpadov a zberných nádob. 

Ing. František Buda predseda finančnej komisie požiadal členov komisie o predloženie možných alternatív na 

riešenie odpadového hospodárstva v obci, o motiváciu obyvateľstva ohľadne zvýšenia separovania odpadu.  

Ing. Marián Tóth MBA, starosta obce informoval prítomných, že do konca augusta 2019 bude vyhodnotený 

prieskum separovania odpadu v obci.   

3. Záver 

     Pre rok 2020 obec zostane v režime a spôsobe výpočtu poplatku za zber odpadu, ako tomu bolo doposiaľ. 

     Do augusta 2019 prebehne pokiaľ možno najpresnejší zber údajov o odvoze a separácii odpadu od 

obyvateľov obce a zároveň sa z účtovníctva vyčíslia presné náklady obce za zber a odvoz odpadu za rok 2018. Do 

konca roka by mohlo-malo dôjsť k čipovaniu všetkých kuka nádob. Na septembrovom zasadnutí komisie budú 

získané informácie vyhodnotené a prejednané, tak aby sa mohol na novembrové zasadnutie obecného 

zastupiteľstva predložiť návrh na nové VzN obce, ktorý bude platiť pre rok 2020. 

     

Program finančnej komisie bol vyčerpaný, predseda finančnej komisie Ing. František Buda poďakoval prítomným 

za účasť a zasadnutie ukončil. 

Ing. František  Buda                                                                                                                                        

predseda finančnej komisie v.r. 



                                                 

 

 

 


