
Zápisnica z 21. zasadania finančnej komisie konanej dňa 23.02.2013 

 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Martin Kovaľ Predseda komisie prítomný 

2. Valéria Belanová Tajomník komisie neprítomná 

3. Ing. Anton Kušnír Člen komisie prítomný  

 

Hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Miriama Bullová Ekonómka obce prítomná 

 

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Finančná zábezpeka nájomníkov obecných bytov. 

 

 FK odporúča vyriešiť problém s finančnou zábezpekou nájomníkov obecných bytov. 

Komisia navrhuje počkať na vyjadrenie prokuratúry a ak bude možné pri kladnom výsledku 

hospodárenia v roku 2013 postupne vyplatiť nájomcom polovicu vloženej zábezpeky a druhú 

polovicu vložiť na špeciálny vytvorený účet, ktorý bude slúžiť ako zábezpeka v prípade 

neplatenia nájomného. 

 

 

2. bod: Žiadosť p. Vencelovej o odstránenie závad v hornej bytovke – plesnenie 

stien. 

 

 FK navrhuje starostovi obce prezrieť zmluvu so spoločnosťou, ktorá bytovku stavala 

a osloviť ju z dôvodu reklamácie. Odporúča stavebnej komisii ísť na obhliadku bytu 

a prebrať možnosti riešenia vzniknutého problému.  

 

 

3. bod: Odsúhlasenie zmluvy obce Alekšince s firmou Segnis o vybudovaní 

skládky komunálneho odpadu v miestnej časti Lahne. 

 

 Ing. Anton Kušnír navrhuje doplniť Zmluvu o vzájomnej spoluprác so spoločnosťou 

SEGNIS, spol. s.r.o. o body:  

 

 Doplnenie  bodu 1. b) v čl. III., zníženie ceny komunálneho odpadu pre obyvateľov 

Obce Alekšince o polovicu pre každú domácnosť oproti súčasnému stavu, počas celej doby 

trvania fungovania skládky. 



 Doplnenie  bodu 1. c) v čl. III., kde obec si vyhradzuje právo na zálohu vopred vo 

výške 30 000 € do 28.2. daného roka. 

  

 Doplnenie  bodu 1. d) v čl. III., bezodplatne uskladňovanie stavebného odpadu obce 

a obyvateľov Alekšiniec, na jar a jeseň uloženie veľkoobjemových kontajnerov do častí 

obce, ktoré budú hradené na náklady investora.  
 

 

3. bod: Rôzne. 

 

 Ing. Anton Kušnír odporúča prijať finančné opatrenia, ktoré navrhoval v bode pri 

schvaľovaní rozpočtu na rok 2013. Požiadal ekonómku o doloženie podkladov za odmerné 

miesta obecných budov (školský byt, obecný úrad, kultúrny dom).  

                                      

 

 

 

                                                                                                     Ing. Anton Kušnír 

                                                                                                            člen FK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenini listina komisie pre financovanie a hospodrflrstvo

Termin konania:

23.02.2A13

Pritomni ilenovia komisie:

lng. Anton KuSnir

Ing. Martin Kovaf

Val6ria Belanovi{

Starosta obce

Igor Mi5kolci

Ekon6mka

Miriama Bullovd

Hlavny kontroldr

Ing. Franti5ek Hornik

Hostia:

Meno a priezvisko

#&=

Podpis:


