UZNESENIA
z 18. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25 06. 2009
Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach:
Uznesením č. 271/2009-OZ
schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Viliam Zverina, Alena Hladká
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky : Valéria Skokanová
- overovateľov zápisnice : PaedDr. Daniela Kušnírová, Dušan Kotúč
k o n š t a t u j e že
- na rokovaní OZ bolo prítomných 5 poslancov OZ
- OZ je uznášaniaschopné a je schopné prijímať VZN obce a nariadenia obce
schvaľuje
- stiahnutie z programu -bod č. 5 - Správa o výsledku následnej fin. kontroly 83/2009
- program 18. riadneho zasadania OZ po úprave
Uznesením č. 272 /2009-OZ
berie na vedomie
- priebežné plnenie uznesení
Uznesením č. 273 /2009-OZ
ruší
- uznesenie č. 259/2009 - odpredaj nadbytočného materiálu - 20 ks zámočníckych stolov a 20
ks zverákov za cenu 50,-€ / za kus- zámočnícky stôl +zverák
schvaľuje
- odpredaj nadbytočného materiálu - 20 ks zámočníckych stolov a 20 ks zverákov za cenu
20,-€ / za kus- zámočnícky stôl +zverák
Uznesením č. 274/2009 –OZ
schvaľuje
- zmeny a doplnky ÚPNo zo dňa 1.8.2007 na základe predložených žiadosti od občanov vlastníkov nehnuteľnosti
Uznesením č. 275 /2009-OZ
schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. 392/2 o výmere 2 077 m² za cenu 1 € od vlastníka
nehnuteľnosti Miami Trade s.r.o. Nitra
Uznesenie č. 276/ 2009 OZ
súhlsí
– s vykonávaním činnosti finančného poradenstva hlavného kontrolóra obce Ing. Františka
Horníka a spoluprácu s realitnými kanceláriami v termíne od 1. júla 2009
Uznesenie č. 277/ 2009 OZ
schvaľuje
- rozvrhnutie pracovného času hlavnému kontrolórovi obce Ing. Horníkovi na jeden deň
v týždni a to stredu, podľa schváleného úväzku pre HK t.j. 8 hodín v týždni
Uznesenie č. 278/ 2009 OZ
schvaľuje
- odstránenie nedostatkov na mini ihrisku :
- doplnenie čierneho granulitu
- nové siete na bránky a okolo bránky (zábrany)
- dokončenie spevnenia plochy okolo mini ihriska zámkovou dlažbou do
osadených obrubníkov

Uznesenie č. 279/ 2009 OZ
berie na vedomie
- ponuku p. Judity Čurilovej na odpredaj nehnuteľnosti parc.č.114/1 za cenu 6,64 €/m²
Uznesenie č. 280/ 2009 OZ
berie na vedomie
- Správu o výsledku následnej finančnej kontroly 77/2008
ruší
- uznesenie č. 136/2005 – oplotenie areálu a to KD- Obecný úrad –Materská škola
Uznesenie č. 281/ 2009 OZ
berie na vedomie
- Správu č. 86/2009 o dodržiavaní Prevádzkového poriadku v kultúrnom dome Alekšince
Uznesenie č. 282/ 2009 OZ
schvaľuje
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009
Uznesenie č. 283/ 2009 OZ
schvaľuje
- vykonať jednorazový odpis zostatkovej hodnoty budovy Základnej školy Alekšince, teraz
už Základnej školy s materskou školou Alekšince a naďalej ju viesť v účtovnej evidencii
a riadne ju spravovať tak ako doteraz
Uznesenie č. 284/ 2009 OZ
schvaľuje
- záverečný účet obce Alekšince za rok 2008
a
- vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce Alekšince bez výhrad
Uznesenie č. 285/ 2009 OZ
berie na vedomie
- Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2008
Uznesenie č. 286/ 2009 OZ
berie na vedomie
- odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Alekšince za rok
2008 so súhlasom bez výhrad
Uznesenie č. 287/ 2009 OZ
berie na vedomie
- správu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu za rok 2007
- správu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu za rok 2008
Uznesenie č. 288/ 2009 OZ
schvaľuje
- vyradenie knižného fondu podľa zoznamu zastaranej a opotrebovanej literatúry

Uznesenie č. 289/ 2009 OZ
berie na vedomie
a) informáciu o pripravovanej akcií „ Dni Slovanov“ sviatok sv.Cyrila a Metóda
b) informáciu o pripravovanej akcií na štátny sviatok SNP
c) správu o postupe prác pri oplotení cintorína
d) správu o postupe prác na obecnej studni – nový vodný zdroj
e) správu o postupe prác pri vybavovaní pozemkov pod čističku odpadových vôd
f) správu o postupe prác pri vybavovaní pozemkov pod miestnou komunikáciou -Rybničná
ulica

Igor Miškolci
starosta obce

