
Zápisnica z 12. zasadania finančnej komisie konanej dňa 15.02.2012 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Anton Kušnír Predseda komisie prítomný 

2. Ing. Martin Kovaľ Tajomník komisie prítomný 

3. Mgr. Viliam Zverina Člen komisie neprítomný  

 

Program komisie 

 

1. Bod  

Ponuka Ministerstva vnútra SR – predaj nehnuteľného majetku CO - VL 

 

Ministerstvo vnútra SR ponúkalo obci NM na predaj za cenu 10 000 € s podmienkou, že tento 

majetok sa nemôže ďalej predávať resp. s ním hýbať minimálne 5 rokov od nadobudnutia 

majetku do užívania. FK sa na predchádzajúcom zasadaní uzniesla na tom, že odporúča OZ 

schváliť odkúpenie NM CO – VL jednohlasne, s tým, že sa nájde investor, ktorý bude znášať 

kúpnu cenu a náklady s tým spojené na odkúpenie NM a následne po piatich rokoch sa 

tomuto investorovi dá predkupné právo na získanie tohto NM do jeho osobného vlastníctva. 

Nové stanovisko FK zo dňa 15. 02. 2012 je také, že treba požiadať MV SR o bezodplatný 

prevod nehnuteľného majetku CO – VL na obec s podmienkou, že obec bude tento majetok 

udržiavať a starať sa oň ako aj znášať náklady spojené s prevádzkou. FK sa uzniesla na tomto 

návrhu aj z dôvodu, že na kúpu tohto nehnuteľného majetku sa nenašiel investor a tiež 

z dôvodu toho, že obec by si v dnešnej dobe nemohla dovoliť kúpiť tento nehnuteľný 

majetok.  

 

2. Bod  

Dodatok k VZN č. 2/2006 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou 

Alekšince (reklama na webovej stránke) – SADZOBNÍK POPLATKOV 

 

FK navrhuje doplniť do VZN – Sadzobník poplatkov obce ohľadom uverejnenia reklám        

na webovej stránke obce Alekšince. FK sa uzniesla na sume 3 €/mesiac za každú jednu 

reklamu uverejnenú na stránke obce Alekšince. FK ďalej odporúča administrátorovi web 

stránky obce Alekšince o umiestnení reklám na web stránku obce Alekšince.   

 

3. Bod 

Rôzne 

 

4. Bod 

Diskusia 

 

                                                                                                     Ing. Martin Kovaľ 

                                                                                                          tajomník FK 

 

 

 



Príloha č. 1: Prezenčná listina 

 

 


