
Zápisnica z 20. zasadania finančnej komisie konanej dňa 01.12.2012 

 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Martin Kovaľ Predseda komisie prítomný 

2. Valéria Belanová Tajomník komisie prítomný 

3. Ing. Anton Kušnír Člen komisie prítomný  

 

Hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Igor Miškolci Starosta prítomný 

2. Miriama Bullová Ekonómka obce prítomná 

3. Ing. Jozef Čapla, PhD. Poslanec OZ prítomný 

4. Mgr. Viliam Zverina Poslanec OZ prítomný 

 

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Návrh transferov organizáciám na rok 2013. 

 

 FK navrhla transfery organizáciám na rok 2013 na základe žiadostí, ktoré boli 

podané do 15.11.2012. Tieto návrhy transferov budú súčasťou návrhu rozpočtu na roky 

2013-2015. Finančné dotácie dostanú organizácie, až na základe kompletného vyúčtovania 

za rok 2012, ktoré bude spĺňať požadované kritériá. Návrh transferov sa nachádza v prílohe 

č.1. 

 

 

2. bod: VZN - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince. 

 

 Ing. Anton Kušnír informoval o návrhu VZN, ktoré vypracoval p. Baumanová. 

Dokument dostali členovia FK neskôr a nestihli si ho naštudovať. Návrh VZN sa bude 

koncom roka na zastupiteľstve schvaľovať a bude ho možné pripomienkovať.  

 

 

3. bod: Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2013 – 2015. 

 

 Ing. Anton Kušnír si zobral slovo a oboznámil prítomných ohľadom novej štruktúry 

rozpočtu, ktorá spĺňa požadované kritériá. V príjmoch a výdavkov pribudli stĺpce, skutočné 

plnenie za roky 2010 a 2011, schválený rozpočet za rok 2012, očakávaná skutočnosť za rok 



2012 k poslednej úprave rozpočtu, ktorá je už 2 mesacie navrhnutá, ale doteraz sa nedostala 

do zastupiteľstva. Odporúča úpravu rozpočtu do najbližsieho zastupiteľstva pridať ako bod 

programu. Posledné 3 stĺpce sú navrhované roky 2013,2014,2015. Posledné týždne pracoval 

na štruktúre, rozdelení programov a dopĺňaní skutočných údajov za roky 2010,2011,2012. 

Upozornil na nesúlad medzi záverečným účtom a skutočným plnením. Potrebuje ešte čas na 

prekontrolovanie údajov spolu s ekonómkou, aby sme nepracovali s neúplnými dátami. 

Odporúča členom komisie aby si do najbližšieho zasadnutia preštudovali plnenia za roky 

2010 a 2011 a podľa týchto podkladov navrhneme rozpočet na roky 2013-2015.  

 Ing. Kušnír vypracuje návrh príjmov a výdavkov, ktorú predloží ekonómke na 

kontrolu a tento návrh pôjde na najbližsie zasadnutie komisie. Poprosil všetkých prítomných, 

aby zvážili odporúčanie VÚC znížiť výdavky obce o 5 až 10 %, keďže očakávame výpadok 

príjmov o 10 % v budúcom roku. Navrhol preveriť nájomné zmluvy a v prípade nevýhodnosti 

pre obec ich zvýšiť. Prípadne nájsť možnosti podnikania, ktoré by boli pre obec v budúcnosti 

zdrojom príjmu. 

 Starosta informal prítomných o budúcoročných výdavkoch, ktoré by bolo potrebné 

zohľadniť pri zostavovaní rozpočtu. 

 

 

4. bod: Diskusia. 

 

 Po vyčerpaní programu prebiehala diskusia ohľadom aktuálnych záležitostí v obci. 

                                      

 

 

 

                                                                                                     Ing. Anton Kušnír 

                                                                                                            člen FK 
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