
Zápisnica z 3. zasadnutia Finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Tvrdošovciach, konaného 

dňa 22.5.2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu.    

Prítomní: 

Členovia: 

Ing. Buda František 
Jozef Csanda 
Ing. Eva Vavrečanová 
Anna Šípošová    
Ing. Aneta Ludašová 
 
  
Pozvaní hostia: 

Mgr. Judita Veresová   

 

Zapisovateľka – Mgr. Silvia Haluza 

 

Program  3. zasadnutia finančnej komisie: 

1. Úvod 
2. Záverečný účet obce za rok 2018 
3. Plnenie rozpočtu obce Tvrdošovce a Podniku verejnoprospešných služieb za 1-3/2019,   
              Úpravy rozpočtu -  Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 
4. Návrhy k riešeniu odpadového hospodárenia 
5. Žiadosti, Informácie,  Diskusia 
6. Záver 

                               
1. Úvod 
 
Predseda finančnej komisie Ing. František Buda  privítal prítomných a zahájil 3. zasadnutie finančnej 
komisie. 
                        
2.   Záverečný účet obce Tvrdošovce  za rok  2018 
 
               Členovia komisie obdržali materiál k záverečnému účtu obce a stanovisko k návrhu 

záverečného účtu za rok 2018 od hlavnej kontrolórky obce Tvrdošovce.   Účtovníčka obce oboznámila 

prítomných s návrhom záverečného účtu obce za rok 2018, ktorý je predkladaný na rokovanie OZ na 

základe § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Je to 

súhrnný dokument o výsledku hospodárenia obce, vrátane RO, PO  a obchodných spoločností. 

Členovia finančnej komisie boli oboznámení  s obsahom listu o zisteniach auditu individuálnej 

účtovnej závierky a záverečného účtu za rok 2018.     

Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet na rok 2018.  Výsledok rozpočtového 

hospodárenia po vylúčení finančných operácií  Obce Tvrdošovce podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ 

zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je  23.663,19 Eur.  Z hospodárskeho výsledku  

vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené a bežné a kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku.  Obec má takéto príjmy vo výške 11.262,67 Eur.  

                                                                           



Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.  Rozdiel medzi príjmovými 

a výdavkovými finančnými operáciami za rok 2018 je zostatok  prostriedkov vo výške 57.692,61  Eur.   

        Obec zisťuje okrem rozpočtového HV aj mimorozpočtový HV z výkazu ziskov a strát. Za rok 2018 

bol tento hospodársky výsledok vo výške – 80.201,32  / strana 34 záverečného účtu/.    

         Záver stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018: 

Celoročné hospodárenie obce Tvrdošovce schvaľuje bez výhrad.        

                  

  Návrh na OZ: 

  Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie k záverečnému účtu obce             

Tvrdošovce za rok 2018 a schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 2018„bez výhrad“.    

 
                                                           
3.  Plnenie rozpočtu obce Tvrdošovce a Podniku verejnoprospešných služieb za 1-3/2019. Úprava 
rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 a 4  
    
               Materiály týkajúce sa plnenia rozpočtu za obdobie 01-03/2019 za obec a PVS rozpočtové 

opatrenie č. 3 a (úpravy rozpočtu v kompetencií starostu) a rozpočtové opatrenie č. 4 (úpravy 

rozpočtu v kompetencií obecného zastupiteľstva) zo dňa 20.04.2019 boli predložené členom finančnej 

komisie a zároveň elektronicky doručené aj poslancom obecného zastupiteľstva. Mgr. Judita Veresová, 

prednostka OcÚ  informovala členov FK o rozpočtových úpravách č. 3, ktoré boli vykonané len v rámci 

jednotlivých programoch a rozpočtových úpravách č. 4, ktoré boli vykonané na základe prijatých 

uznesení zo zasadnutí OZ.     

 V úpravách sú zohľadnené aj zmeny vyplývajúce z plnenia za obdobie 01-03/2019 z rozpočtu obce 

a doplnené o nerozpočtované položky, v ktorých nastalo čerpanie za uvedené obdobie. 

Príjmy obce k 31.03.2019 boli realizované na 18,95 % čo z upravovaného rozpočtu  4.659.740,36,00 

Eur činí 882.884,42  Eur.  Celkové výdavky obce boli čerpané z rozpočtovaných  3.612.148,36 Eur na 

552.677,38 Eur, čo predstavuje 15,30 %. 

Príjmy PVS k 31.03.2019 boli realizované na 19,02 % čo zo schváleného  rozpočtu  239.000,00 Eur činí 

45.455,00  Eur.  Celkové výdavky PVS  boli čerpané z rozpočtovaných  239.000,00 Eur na 44.658,81 

Eur, čo predstavuje 18,69 %. 

 

Členovia finančnej komisie zobrali na vedomie hospodárenie skládky NNO a Tk za rok 2018. 

 

 Návrh na OZ: 

 Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu  brať na vedomie plnenie rozpočtu obce 

a Podniku verejnoprospešných služieb  za obdobie 01-03/2019. 

 

Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu brať na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 

a zároveň vykonať zmeny v rozpočte. – Rozpočtové opatrenie č.  3. 

 

Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie č. 4 a zároveň 

vykonať zmeny v rozpočte. – Rozpočtové opatrenie  č.  4.      

   

 

 

 



4. Návrh riešeniu odpadového hospodárstva  

 

   Mgr. Judita Veresová, prednostka OcÚ informovala prítomných členov finančnej komisie, že  na 

základe predexekučných výziev sú vymáhané pohľadávky za mieste dane a poplatky (poplatok za 

komunálny odpad)  od dlžníkov obce za roky 2009-2018. Nedoplatok za komunálny odpad 

k 31.12.2018 predstavuje sumu vo výške 53.122,13 Eur.   

   Na základe návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov od 1.1.2019  sa 

zvyšuje sadzba zákonného poplatku za skládkovanie odpadu . Cieľom návrhu nového zákona 

je motivovať obce viac triediť.  Suma zákonného poplatku v nasledujúcich troch rokoch sa 

postupne bude zvyšovať. (viď. Tabuľku) 

   Na základe uvedených skutočností členovia finančnej komisie navrhujú od 01.01.2020 

vykonať zmeny vo VZN č.  4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Tvrdošovce a to so  zvyšovaním sadzby poplatku  za 

komunálne odpady za kalendárny rok pre fyzické a  právnické osoby od 1.1.2020.  

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A 

OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách. t-1 
 

2019 2020 2021 
 

1 <10% 17 26 33 
 

2 10-20% 12 24 30 
 

3 20-30% 10 22 27 
 

4 30-40% 8 13 22 
 

5 40-50% 7 12 18 
 

6 50-60% 7 11 15 
 

7 >60% 7 8 11 
 

 

    5.  Žiadosti, informácie, diskusia 
   

Gabriela Halászová KELLY - od 1.6.2019 si žiada o zvýšenie stravnej jednotky na jedného 

občana v dennom stacionári  zo sumy 2,76 Eur na 3,16 eur. Cena desiaty a  olovrantu zostáva 

nezmenená.  

 

  

 

 

 



 Návrh na OZ: 

         Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť  Dodatok č. 3 k VZN obce 

Tvrdošovce č. 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci 

Tvrdošovce zvýšenie stravnej jednotky na jedného občana za stravovanie – a to  za obed zo sumy 

2,76 Eur na 3,16 Eur od 1.6.2019.      

____________________________________________________________________________         

 

Informácie:  

VILA s.r.o. Architektonická kancelária, J. Simora 5, Nové Zámky - Prestavba zdravotného 

strediska na bytové jednotky 

Obec obdržala cenovú ponuku od  VILA spol. s.r.o. Architektonická kancelária Nové Zámky na 
vypracovanie vizualizácie bytových jednotiek v budove bývalého zdravotného strediska na 
Železničnej ul. č.8. 
Stanovisko komisie:  Finančná komisia  doporučuje vypracovať  projektovú dokumentáciu 
bytových jednotiek v budove bývalého zdravotného strediska na Železničnej ul. č. 8  bez 
vizualizácie a bez využitia podkrovia.   
 
Umiestnenie SWAN Mobile na vežovom vodojeme v obci 
Mgr. Judita Veresová, prednostka OcÚ informovala členov komisie o zámere spoločnosti 
DelCom Slovakia a.s., Bratislava  o umiestnenie SWAN Mobile na vežovom vodojeme v obci – 
osadenie anténneho systému. 
Umiestnenie konštrukcie pôvodne nebolo v projektovej dokumentácii stavby „Tvrdošovce-
Vežový vodojem“ z toho dôvodu je potrebný súhlas  projektanta a dodávateľa. Projektant 
stavby Ing.Borovan  rieši statické posúdenia základu.  
Stanovisko komisie: Nakoľko na výstavbu vežového vodojemu obec obdržala dotáciu 
z Environmentálneho fondu Bratislava, je potrebné konzultovať zámer osadenia anténneho 
systému s Envirofondom. 
 

Bevatron s.r.o Nové Zámky – zmena projektovej dokumentácie  
Firma Bevatron s.r.o. Nové Zámky požiadala obec Tvrdošovce o stanovisko k zmene 
projektovej dokumentácie stavby „NZ_Tvrdošovce, Východná VNK, TS, NNK“ pre územné 
a stavebné konanie. 
Stanovisko komisie: Komisia doporučuje zosúladiť  navrhované vedenie  VN káblového 
zemného vedenia a NN káblového zemného vedenia v dotknutej lokalite  na Novej ceste  
s jestvujúcimi vedeniami (obecný vodovod, prípojka geotermálnej vody, jestvujúce 
telekomunikačné podzemné vedenie a existujúce káblové vedenie).  Obec v dotknutej 
lokalite plánuje uloženie kanalizačného potrubia, pri zmene projektovej dokumentácie tiež 
zohľadniť plánovanú trasu kanalizácie.  
 
____________________________________________________________________________         
Diskusia: 
Prevádzkovanie vozidla na vývoz odpadových vôd 
Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. vo veci riešenia prevádzkovania fekálneho vozidla a vývozu 
odpadových vôd od občanov obce Tvrdošovce plánuje zvolať pracovné stretnutie  s Obcou 
Palárikovo a   Vodárenskou spoločnosťou OZ Nové Zámky za účelom prerokovania možnosti 
vývozu odpadových vôd do Palárikova.   
 



 
Otváracie hodiny lekárne 
Ing. Aneta Ludašová sa informovala na možnosť predĺženia otváracích hodín miestnej lekárne 

aj na poobedňajšie hodiny, nakoľko po zatvorení lekárne Bogdány nie je možné vyberať na 

recepty lieky v obci. 

Nakoľko sa ale jedná o súkromnú prevádzku, možnosti obce sú v tomto smere obmedzené. 

 
9. Záver 

 

      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. 

 


