
Zápisnica z 26. zasadania finančnej komisie konanej dňa 08.11.2013 

 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Martin Kovaľ Predseda komisie prítomný 

2. Valéria Belanová Tajomník komisie prítomný 

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: Úprava rozpočtu na rok 2013. 

 

 Ekonómka obce predložila úpravu rozpočtu na rok 2013. Ing. Anton Kušnír vysvetlil 

jednotlivé zmeny v rozpočte a po ich objasnení dal predseda komisie Ing. Martin Kovaľ 

hlasovať. FK jednohlasne odporúča zastupiteľstvu scháliť úpravu rozpočtu na rok 2013. 

Úprava rozpočtu sa nachádza v prílohe.  

 

 

2. bod: Prehodnotenie nájomného pre Ambulanciu všeobecného lekára MUDr. 

Jaroslavy Košíkovej. 

 

 Predseda komisie navrhuje zvýšiť nájomné pre ambulanciu z doterajších 142 €  

(100 nájom + 42 energie) mesačne na 200 € (130 nájom + 70 energie) mesačne z dôvodu 

zmeny ordinačných hodín z 3 dní na 5. Lekárka bude ordinovať celý týždeň a z toho dôvodu 

sa zvýšia energie. FK komisia jednohlasne odporúča zastupiteľstvu zvýšiť nájom pre 

Ambulanciu všeobecného lekára MUDr. Jaroslavy Košíkovej na 200 € mesačne.  
 

 

3. bod: CPV – centrum voľného času Rišnovce - dotácia. 

 

 Ing. Anton Kušnír navrhuje presunúť tento bod do ďalšieho zasadnutia komisie, kedže 

nie je prítomný kontrolór obce, ktoré ma potrebné informácie. Odporúča členom komisie aby 

si naštudovali tento bod. FK presúva tento bod do ďalšieho zasadania komisie. 

 

 

 



4. bod: Zvýšenie nájomného pre obecné byty. 

 

 Predseda komisie argumentoval zvyšovanie nájomného pre obecné byty zlým 

vypočítaním nájomného ešte z minulosti. Ekonómka obce sa má stretnúť s auditorom, kde 

tento problém budú riešiť. Ing. Anton Kušnír sa opýtal, či sa môže zúčastniť toho stretnutia. 

Ekonómka obce oboznámi členov komisie kedy bude stretnutie. FK presúva tento bod do 

ďalšieho zasadania komisie. 

 

 

5. bod: Predaj pozemku p. Horkovi Miloslavovi za kynologickým areálom. 

 

 Predseda komisie sa zúčastnil na zasadnutí stavebnej komisie, kde bol prítomný aj 

Miloslav Horka, ktorý ma záujem o kúpu pozemku. Navrhovaná cena je 0,25 € za 1 m2. 

Valéria Belanová sa opýtala, či uvedená čiastka nie je nízka. FK neodporúča zastupiteľstvu 

predaj pozemku Miloslavovi Horkovi za navrhnutú cenu, odporúča vyčleniť finančné 

prostriedky na vyčistenie pozemku a výsadby zelene. 
                                   

 

 

 

                                                                                                     Ing. Anton Kušnír 

                                                                                                            člen FK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: Úprava rozpočtu na rok 2013     

 

Obec Alekšince 

 

 

Operatívna evidencia a rozpočtových opatreniach za rok .....2013.......... 

 

 

Rozpočet obce na rok .2013 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.  ..... /.........  

zo dňa  

 
Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

Dátum zmeny 

rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením 

Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením schválená uznesením 

číslo –rozpočtové opatrenie 

podľa § 14 ods.2 písm. a) b) e) 

Zmena rozpočtu 

v príjmoch 

v  EUR 

Zmena rozpočtu 

vo výdavkoch 

v EUR 

1 8.11.2013 Výnos dane z príjmov samosp. +1911  

2 8.11.2013 Daň z pozemkov +1000  

3 8.11.2013 Daň zo stavieb +1000  

4 8.11.2013 Daň za nevýherné automaty +1000  

5 8.11.2013 Nedaň. príj. z prenajat. pozemkov -90  

6 8.11.2013 Prenájom kultúrny dom -1100  

7 8.11.2013 Prenájom Dzurrila +500  

8 8.11.2013 Prenájom umelé ihrisko +250  

9 8.11.2013 Prenájom inventár +500  

10 8.11.2013 Pokuty a penále -300  

11 8.11.2013 Popl. za súťažné podklady +190  

12 8.11.2013 Green energy poplatok -3800  

13 8.11.2013 Kopírovacie práce -40  

14 8.11.2013 Cintorínske poplatky -680  

15 8.11.2013 Poplatky od zberných surovín +1360  

16 8.11.2013 Transfery školstvo +14000  

17 8.11.2013 Transfery strava -13500  

18 8.11.2013 Školské potreby +290  

19 8.11.2013 Transfery zo ŠR +2000  

20 8.11.2013 Transfer pozemné komunik. +160  

21 8.11.2013 Transfer soc. fond -7000  

22 8.11.2013 Transfer stred obce ŠR +1465  

23 8.11.2013 Preplatenie kultúrny dom +10473  

24 8.11.2013 Transfer stred obce EU +12458  

     

1 8.11.2013 Predaj pozemkov +270  

2 8.11.2013 Kap.transfer stred obce EU +20550  

3 8.11.2013 Kap. Transfer stred obce ŠR -17580  

4 8.11.2013 Kamerový systém ŠR 17000  

     

1 8.11.2013 Bankový úver 72160  

     

     

     

     

     

 

Vypracovala :                                                                                  Schválil :  

 

 



 

 

Obec Alekšince 

 

 

Operatívna evidencia a rozpočtových opatreniach za rok .....2013.......... 

 

 

Rozpočet obce na rok .2013 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.  ..... /.........  

zo dňa  

 
Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

Dátum zmeny 

rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením 

Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením schválená uznesením 

číslo –rozpočtové opatrenie 

podľa § 14 ods.2 písm. a) b) e) 

Zmena rozpočtu 

v príjmoch 

v  EUR 

Zmena rozpočtu 

vo výdavkoch 

v EUR 

1 8.11.2013 Špeciálne služby audit  +50 

2 8.11.2013 Špeciálne služby  -800 

3 8.11.2013 Štúdie, expertízy, posudky  -1190 

4 8.11.2013 Členské príspevky  -800 

5 8.11.2013 Odmeny poslancom  -1130 

6 8.11.2013 Školenia poslanci  -50 

7 8.11.2013 Pokuty a penále  +20 

8 8.11.2013 Provízie za úvery  +110 

9 8.11.2013 Splácanie úrokov KD  -110 

10 8.11.2013 Splácanie úrokov stred obce  -180 

11 8.11.2013 Propagácia a reklama  +140 

12 8.11.2013 Tlač novín  -300 

13 8.11.2013 Elektrická en. cintorín  +50 

14 8.11.2013 Vybavenie dom smútku  +995 

15 8.11.2013 Všeobecný mat. cintorín  +100 

16 8.11.2013 Matrika pracovné odevy  -50 

17 8.11.2013 Materiál odp. nádoby  +190 

18 8.11.2013 Separovaný zber  -200 

19 8.11.2013 ČOV verejné obstarávanie  +430 

20 8.11.2013 Prístroje – ver. komunikácia   +500 

21 8.11.2013 Všeob. mat. ver. komunikácia  +200 

22 8.11.2013 Údržba ciest vlastné  +1645 

23 8.11.2013 Údržba ciest ŠR  1107 

24 8.11.2013 Projekt dopr. značenia  -100 

     

1 8.11.2013    

2 8.11.2013    

3 8.11.2013    

4 8.11.2013    

     

1 8.11.2013    

     

     

     

     

     

 

Vypracovala :                                                                                  Schválil :         

         



Prezeninf listina komisie pre financovanie a hospodirstvo

Termin konania:

08. 11.2013

Pritomni ilenovia komisie:

Ing. Anton Ku5nir

Ing. Martin Kovaf

Val6ria Belanovd

Starosta obce

Igor Mi5kolci

Ekon6mka

Mfiama Bullov6

Illavnf kontrol6r

Ing Franti5ek Hornik

Hostia:

Meno apriezvisko

Podpis:

fr tt///=


