
Zápisnica z 04. zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 23.10. 2015 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Anton Kušnír Predseda komisie prítomný 

2. Ing. Andrej Lipka Tajomník komisie prítomný 

3. Ing. Peter Bulla Člen komisie neprítomný 

 

Hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Radoslav Ťapušík Starosta obce prítomný 

2. Miriama Bullová Ekonómka obce neprítomná 

3. Ing. Anton Zaťko Kontrolór obce neprítomný 

 

Program komisie: 
 

Bod č. 1 

Čerpanie rozpočtu za 3Q 2015 

 

Predseda komisie oboznámil prítomných na zasadnutí ohľadom aktuálneho čerpania 

rozpočtu za prvých 9 mesiacov aktuálneho roka. Z dôvodu nových investičných akcií musíme 

častejšie upravovať rozpočet. 

Ďalej informoval ohľadom zadlženosti obce, ktorá má klesajúcu tendenciu. V júni bol 

splatený posledný komerčný dlh v banke, počas septembra bol uhradený dlhodobejší záväzok 

voči stavebnej firme. 

 

Bod č. 2 
Výročná správa obce Alekšince za rok 2014  

 

Výročná správa obce Alekšince za rok 2014 bola súčasťou prílohy k pozvánke. Všetci 

prítomní boli oboznámení a neboli vznesené pripomienky. 

Finančná komisia odporúča OZ zobrať na vedomie Výročnú správu obce Alekšince 

za rok 2014. 

 

Bod č. 3 
Dodatok č.1 k VZN obce Alekšince č. 03/2014  

  

Predseda komisie oboznámil prítomných ohľadom Dodatku č. 1 k VZN 03/2014 - o úhradách 

za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov 

a zariadení. Dodatok upravuje poplatky, kde je navrhnutá spodná hranica poplatkov 

a starosta po dohode s nájomcom môže jednotlivé poplatky upraviť. 



Finančná komisia odporúča OZ schváliť Dodatok č. 1 k VZN 03/2014 - o úhradách 

za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, 

budov a zariadení. 

 

Bod č. 4 

Určenie ceny darovaného auta - Kiacee´d  

 

Začiatkom roka obec dostala do daru osobný automobil KIA cee´d. Pre zaradenie do 

majetku obce je potrebné určiť hodnotu darovaného auta. 

Finančná komisia odporúča stanoviť hodnotu darovaného auta na sumu 1 500 €. 

 

Bod č. 5 

Vstup do Ponitrianskeho zdruţenia obcí pre separovaný zber a nakladanie odpadmi  

  

 Starosta informoval, že od 01. 04. 2016 vstupujeme do Ponitrianskeho združenia obcí 

pre separovaný zber a nakladanie odpadmi. Do toho obdobia pôjdeme v zabehnutom 

systéme, kde od 01. 04. 2016 bude celé nakladanie s odpadmi zabezpečovať Ponitrianske 

združenie. Starosta upozornil, že pri vstupe bude potrebné zaplatiť určité poplatky, ktoré 

budeme musieť zaradiť do rozpočtu na roky 2016-2018. Poplatok za nakladanie s odpadmi 

bude stáť obec na jedného občana 18 € ročne. 

 Finančná komisia odporúča OZ stanoviť sadzbu miestneho poplatku za komunálne 

odpady na jedného občana vo výške 15 € ročne. 

 

Bod č. 6 

Originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ – ţiadosť o navýšenie finančných prostriedkov 

  

 Predseda komisie informoval o žiadosti od ZŠ s MŠ o navýšenie finančných 

prostriedkov pre MŠ z dôvodu zvýšeného počtu prijatých detí, ktoré malo za následok 

zvýšenie úväzkov v MŠ. 

Finančná komisia poveruje ekonómku obce, aby v najbližšej úprave rozpočtu 

zohľadnila žiadosť od ZŠ s MŠ a požadované finančné prostriedky im vyčlenila.  

 

Bod č. 7 

Kanalizácia – informácia o súčasnom stave 

  

 Starosta informoval členov komisie o rokovaniach s investorom, ktorý by mal vstúpiť 

do obecnej kanalizácie. V súčasnosti sa robia cenové kalkulácie na etapách kanalizácie aj s 

odbočkami. Starosta o ďalšom priebehu bude informovať OZ.  

 

Bod č. 8 

Výstavba nájomných bytoviek – príprava projektu 

  

 Starosta predstavil v akej fáze prípravy je výstavba nových nájomných bytoviek. 

Pripravuje sa projektová dokumentácia, ktorý by mala byť do konca októbra hotová a 

nasledovať budú prípravy územného sa stavebného povolenia. 

 

Bod č. 9 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ 

  



 Starosta informoval, že sme dostali finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych 

zariadení v ZŠ, ktorej časť bola už v minulosti realizovaná. Teraz bude pokračovať 2. etapa, 

po ktorej by sme mali mať všetky sociálne zariadenia v ZŠ zrekonštruované. Zostávajú už len 

sociálne zariadenia v telocvični.  

 

Bod č. 10 

Rekonštrukcia školskej kuchyne a kuchyne v kultúrnom dome 

  

 Výjazdové zasadnutie vlády nám poskytlo dotáciu na rekonštrukciu školskej kuchyne a 

a kuchyne v kultúrnom dome. Čakáme na podklady k čerpaniu dotácie a ihneď po jej 

obdržaní začneme s rekonštrukciou. 

 

Bod č. 11 

Príprava rozpočtu na roky 2016-2018 

  

 Predseda komisie informoval, že začala príprava na rozpočte obce Alekšince na roky 

2016-2018. V súčasnosti dostávam podklady na predpokladané kapitálové výdavky v roku 

2016. Spolu s ekonómkou pripravíme návrh rozpočtu, ktorý predložíme všetkým poslancom a 

na najbližšej finančnej komisii ho prerokujeme. 

 

Bod č. 12 

Ţiadosti 

  

 Obec zaevidovala žiadosti od občanov, ktorí reprezentujú príslušné kluby v 

jednotlivých športoch. Od 1.1. 2016 bude možné podľa Smernice č. 2/2015 o rozsahu a 

spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince poskytnúť 

vecný dar osobám reprezentujúcim obec Alekšince v oblasti hospodárskeho, kultúrneho a 

spoločenského života a športu v hodnote do 166,00 € na jednu osobu, alebo v prípade 

reprezentácie obce Alekšince na medzinárodnej úrovni v hodnote do 332,00 € na jednu 

osobu. 

 

Bod č. 13 

Rôzne 

 

Po vyčerpaní programu rokovania predseda komisie ukončil rokovanie 04. zasadnutia 

finančnej komisie. 

 

Bod č. 14 

Diskusia 

 

 

 

 

         

        Ing. Anton Kušnír 

              Predseda finančnej komisie 




