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Obecný úrad, 951 22 Alekšince 
 

Z Á P I S N I C A 
zo 25. rokovania – 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 23. júna 2022 
 

 

Prítomní:                   Radoslav Ťapušík  - starosta obce 

Poslanci:   Ing. Anton Kušnír, MBA,   Ing. Vladimír Pleva,   

                                   Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

Ospravedlnený:    -Lubica Beneová, Mgr. Richard Ivančo 

Ďalší prítomný: Ing. Tatiana Bullová PhD., PhDr. Slávka Vaššová, Miroslav Pleva, Ing. Jozef 

Čapla PhD. 

 

K bodu  1.  Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  Radoslav Ťapušík starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci, zasadnutie je 

uznášaniaschopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov.  

 

K bodu 1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie. 

Uznesením č. 355/2022 OZ zo dňa 23.06.2022 
a) schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Ing. Andrej Lipka, Ing. Vladimír Pleva 

b) berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný 

Zapisovateľ: PhDr. Slávka Vaššová 

c) konštatuje, že na rokovaní  OZ bolo prítomných 5 poslancov. 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka, 
 

Starosta obce privítal prítomných a  predniesol návrh programu: 

1.     Otvorenie  

1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

2.     Kontrola uznesení 

3.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

4.     Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Alekšince za rok 

        2021 

5.     Záverečný účet obce za rok 2021 

6.     Hodnotenie programového rozpočtu obce k 31.12.2021 

7.     Presun finančných prostriedkov z roku 2018 

8.     Zrušenie peňažných fondov 

9.     Konsolidačná výročná správa za rok 2021 

10.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

11.   Rôzne 

12.   Záver  

 

P. Božík požiadal o doplnenie bodu č. 2 pridať žiadosti od občanov. 
 

Znenie doplneného programu: 
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1.     Otvorenie  

1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

2.     Kontrola uznesení a žiadosti od občanov 

3.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

4.     Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Alekšince za rok 

        2021 

5.     Záverečný účet obce za rok 2021 

6.     Hodnotenie programového rozpočtu obce k 31.12.2021 

7.     Presun finančných prostriedkov z roku 2018 

8.     Zrušenie peňažných fondov 

9.     Konsolidačná výročná správa za rok 2021 

10.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

11.   Rôzne 

12.   Záver  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince na návrh Ing. Pavla Božíka uznesením č. 356/2022 zo 

dňa 23.06.2022 schvaľuje 

-  doplnený program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 17.riadneho zasadnutia 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka, 
 

K bodu 2. Žiadosti od občanov 

 

Starosta obce prečítal text žiadosti od občanov Tehelnej ulice. Prítomní boli Miroslav Pleva 

a Ing. Jozef Čapla PHD. Starosta udelil slovo P. Božíkovi. Na tehelnej ulici je stále problém so 

záplavami. Každý sa chce chrániť a chce si ochrániť svoj majetok. Každý by si chcel urobiť 

oplotenie, nakoľko ich majetky utrpia veľké finančné škody. Máme návrhy, ktoré by sme chceli 

predložiť. My presne vieme, kade tá voda tečie a ako sa chová. Chceme urobiť opatrenia, aby 

voda tiekla kade má a nevylievala sa. Trváme ne tom, aby obec začala riešiť túto situáciu, 

pretože povodeň môže nastať každý deň. Navrhujem s poslancami OZ navrhnúť riešenia pre 

cca 12 rodín, ktoré táto povodeň postihne. Starosta obce navrhol, aby sa na Tehelnej ulici stretli, 

občania odprezentujú svoju predstavu, obec samozrejme vyčlení peniaze. Ale taktiež treba 

vyriešiť aj Rybničnú ulicu a Balkán, aj tam treba prebrať povodňovú situáciu a záplavy.P: 

Čačaný sa pýtal, či tam nie je problémom vybudovaná kanalizácia. P. Božík odpovedal, že nie, 

záplavy sú spôsobené prívalovou vodou. Návrhy na zabránenie povodni sú riešiteľné, hlavne 

to treba vidieť. Navrhol, aby sa v piatok 24.6.2022 stretla na Tehelnej ulici stavebná komisia 

o 17.00 hod. Ďalej uviedol, že projekt na realizáciu možno nebude treba, pretože to nebude 

efektívne. Kontrolórka obce dodala, že je potrebné navýšiť rozpočet na projektovú 

dokumentáciu, údržbové práce ciest a protipovodňové opatrenia. P. Lipka navrhol, že by bolo 

vhodné pozrieť sa aj na iné obce, ktoré sú postihnuté záplavami a pozrieť sa na to, ako vyriešili 

záplavové oblasti.  

 

K bodu 2 – Kontrola uznesení 

 

Uznesenie č. 153/2020 z 12. rokovania - 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 22. 04. 2020 – uznesenie trvá 

Uznesenie č. 175/2020 z 13. rokovania - 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 10. 07. 2020 – uznesenie trvá 

Uznesenie č. 232/2020 z 15. rokovania - 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
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obce Alekšince zo dňa 15. 12. 2020 – uznesenie trvá. Starosta obce uviedol, že komunikuje s p. 

Švarcom, ktorý má za úlohu osloviť poslancov na doriešenie zámeru. P. Božík sa pýtal, či sa 

dané pozemky nedajú iba predať. P. Čačaný uviedol, že z predaných pozemkov budú peniaze 

na opravy ciest v obci. Stred obce chceme aj tak revitalizovať. Starosta obce uviedol, že tieto 

veci je potrebné dotiahnuť do konca s geodétom.  

Uznesenie č. 81/2019 zo 6. rokovania – 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 28.06.2019 – uznesenie je v riešení. Starosta uviedol, že oslovil majiteľa 

pozemku s doriešením problému. P. Božík sa spýtal, či urgoval výzvu, starosta odpovedal, že 

áno, ale bez odozvy. Obec pošle poslednú výzvu a uzavrie uznesenie. 

Uznesenie č. 215/2020 z 15. rokovania - 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 15. 12. 2020-  uznesenie zrušené.  Ing. Andrej Lipka sa pýtal, prečo sa 

nepripravil geometrický plán, či treba ohlásiť geodéta. P. Božík uviedol, že tam boa nejaká 

chyba, starosta upresnil, že je zle napísané uznesenie. Ing. Anton Kušnír MBA. navrhol zrušiť 

celé uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Antona Kušníra uznesením č. 357/2022 zo dňa 23.06.2022 

ruší uznesenie č. 215/2020 z 15. rokovania - 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 15. 12. 2020  

 
Hlasovanie:  za: 5   Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

Uznesenie č. 243/2021 z 17. rokovania - 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 25. 03. 2021 – uznesenie zrušené 

 

Kontrolórka obce uviedla, že ak obec neplánuje zmeny, môže uznesenie zrušiť. P. Božík 

uviedol problémy s pozemkom a prístupovou cestou P. Vašku nad ČOV. Pán Vaško si tam 

kúpil pozemok a nevie vybaviť stavebné povolenie, Bol aj na OcÚ a na obci sa to nepohlo ďalej. 

Je potrebné pravdepodobne preklasifikovať cestu. Prečo to obec nerieši? Starosta obce 

odpovedal, že uvedený problém je v štádiu riešenia, oslovil stavebný úrad v Nitre, aby nám 

zaslali kolaudačné rozhodnutie k uvedenej ceste. Cesta bola projektovaná ako prístupová cesta 

k ČOV, má iba makadamový povrch. P. Božík žiadal o nájdenie riešenia. P. Starosta odpovedal, 

že ak bude cesta skolaudovaná a zapísaná na katastri ako cesta, potom bude možné zmeniť 

klasifikáciu cesty. Andrej Lipka uviedol, že cesta bola projektovaná iba pre nákladné vozidlá 

k ČOV. Starosta obce ďalej uviedol, že pána Vašku pred kúpou pozemku upozorňovali, že bude 

mať problémy so stavebným povolením. P. Božík sa pýtal či sa cesta nedá prekvalifikovať a čo 

k tomu obec potrebuje. Na katastri pánovi Vaškovi prerušili konanie. Odporučili mu zlúčiť 

územné konanie so stavebným konaním. Ale k dnešnému dňu pán Vaško na obec nič nepodal, 

žiadnu projektovú dokumentáciu, preto sa stavebný úrad nemá k čomu vyjadriť. 

 

P. Kušnír sa pýtal, či pán Varga, ktorého sa predmetné uznesenie týka, bude hradiť poplatky za 

otvorenie zmeny územného plánu, ktoré nie sú malé. Starosta uviedol, že územný plán sa 

otvárať nebude, ak by však pán Varga rozhodol zaplatiť zmenu územného plánu, územný plán 

a jeho zmeny a doplnky budú otvorené pre všetkých. Andrej Lipka uviedol, že voľakedy sa 

územný plán otváral pravidelne, každé  dva roky. 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Antona Kušníra uznesením č. 358/2022 zo dňa 23.06.2022 

ruší uznesenie č. 243/2020 z 17. rokovania - 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 25. 12. 2021  

 
Hlasovanie:  za: 5   Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 
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Obecné zastupiteľstvo na návrh Antona Kušníra uznesením č. 359/2022  zo dňa 23.06.2022 

ruší uznesenie č. 304/2021 z 17. rokovania - 10. riadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Alekšince zo dňa 25. 03. 2021 

 
Hlasovanie:  za: 4   Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný,  

Proti: 1 Ing. Andrej Lipka 

 

 

Uznesenie č. 263/2021 z 18. rokovania - 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Alekšince zo dňa 25. 05. 2021 – uznesenie trvá. Starosta obce informoval, 

že obec súd vyhrala, čaká sa na rozsudok. Anton Kušnír sa pýtal, kto bude platiť trovy 

konania. Starosta obce uviedol, že to príde s rozsudkom súdu. 

 

Uznesenie č. 291/2021 z 20. rokovania - 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 27. 08. 2021- uznesenie trvá. P. Čačaný navrhuje uznesenie zamietnuť. 

P. Kušnír povedal, že je tam veľa vlastníkov a nechcú si to odkúpiť celé. P. Božík navrhol aby 

obec poslala výzvy na odstránenie čiernych stavieb  a k uzneseniu sa vrátime na inom 

zasadnutí. 

Uznesenie č. 354/2022 z 24. rokovania– 16.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Alekšince zo dňa 18.05.2022  - uznesenie schválené. Starosta uviedol, že v zmluve 

spoločnosť urobila potrebné zmeny.  

Obecné zastupiteľstvo na návrh Antona Kušníra uznesením č. 360/2022 zo dňa 

23.06.2022 schvaľuje uznesenie č. 354/2022 z 24. rokovania– 16.riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva 

Obce Alekšince zo dňa 18.05.2022   

a) schvaľuje 

- Zmluvu o nájme so spoločnosťou SWAN  

b)poveruje starostu obce 

- podpísaním  Zmluvy o nájme č.  NR_ALE_B/2022  

 
Hlasovanie:  za: 5   Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

Uznesenie č. 335/2022 z 23. rokovania - 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 29. 03. 2022 – uznesenie schválené. Anton Kušnír uviedol, že na cene 

pozemku sme sa dohodli, 20 eur za m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Antona Kušníra uznesením č. 361/2022 zo dňa 23.06.2022 

schvaľuje uznesenie č. 335/2022 z 23. rokovania - 15. riadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva odkúpenie pozemku za 1m2 za 20 eur a poveruje starostu obce podpísaním 

Kúpno- predajnej zmluvy. 

Hlasovanie:  za: 5   Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 
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K bodu 3.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

 

Kontrolórka obce Ing. Tatiana Bullová PhD. Odprezentovala plán kontrolnej činnosti, 

poukázala na niektoré VZN, ktoré budú potrebovať úpravu. Anton Kušnír poukázal na kontrolu 

v ZŠ na verejné obstarávanie, kde by bolo dobré urobiť kontrolu opodstatnených nákupov v ZŠ. 

V predchádzajúcom období sa to nestihlo dať do plánu kontrolóra. Kontrolórka obce povedala, 

že kontrolovať môže efektívne nakupovanie a dodržiavanie smerníc. 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Antona Kušníra uznesením č. 362/2022 zo dňa 23.06.2022 

schvaľuje  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 s doplneným bodom 

kontroly v ZŠ s MŠ Alekšince. 

Hlasovanie:  za: 5   Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 
 

K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022  

Ing. Tatian Bullová PhD. hlavná kontrolórka obce  Alekšince informovala, že po 

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala ekonómka 

do záverečného účtu obce tak, ako to ukladá ustanovenie § 16 ods. 1 zákona NR SR  č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Uviedla, že nezistila žiadne nedostatky. Hospodárenie Obce 

Alekšince za rok 2021 bolo s prebytkom.  Po zohľadnení finančných operácií bolo v skutočnosti 

vo výške 164 183,01 EUR. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúča, aby Obecné 

zastupiteľstvo v Alekšinciach prerokovalo predložený Záverečný účet Obce Alekšince za rok 

2021 uzatvorilo s výrokom :,,celoročné hospodárenie obce za rok 2021schvaľuje bez výhrad“. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra MBA. uznesením č. 363/2022 zo dňa 

23.06.2022 berie na vedomie 

 

- správu  hlavného kontrolóra obce  a stanovisko k Záverečnému  účtu  obce Alekšince  za rok 

2021 
 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2021  
Materiál bol poslancom predložený na preštudovanie. Pripomienky neboli vznesené. 

Obecné zastupiteľstvo na návrh  Ing. Antona Kušníra  uznesením č. 364/2022 zo dňa 

23.06.2022  

1/ schvaľuje   

a)Záverečný účet Obce Alekšince za rok 2021 v plnom rozsahu v súlade s §16 ods.10 písm. a) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

b) prídel do rezervného fondu Obce Alekšince vo výške 164 183,01 EUR zo zostatku 

bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 140 566.71 Eur a zostatku finančných operácií po 
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úprave za rok 2021 vo výške 23 616.30 Eur v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2/ berie na vedomie  

- hodnotene plnenia programov Obce Alekšince za rok 2021 v súlade s § 16 ods. 5 písm. g) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov 
 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

K bodu 6. Hodnotiacu  správu  programového rozpočtu obce Alekšince k 31.12.2021 

Materiál bol poslancom doručený na preštudovanie. Pripomienky neboli vznesené. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh  Petra Čačaného  uznesením č. 365/2022  zo dňa 23.06.2022 

berie na vedomie 

- Hodnotiacu  správu  programového rozpočtu obce Alekšince k 31.12.2021 
 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka,  

 

K bodu 7. Presun finančných prostriedkov z roku 2018 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Tatiana Bullová PhD. informovala, že v roku 2018 sa obec 

dostala do schodku, kde sa tieto peniaze nemôžu použiť, ale reálne bol na účte prebytok. 

Tento zostatok je potrebné presunúť do rezervného fondu, pričom hlavná kontrolórka 

upozornila poslancov, že z prebytku musí byť minimálne 10% presunutých do rezervného 

fondu.   

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh  Ing. Pavla Božíka  uznesením č. 366/2022 zo dňa 23.06.2022 

schvaľuje 

 

-  zostatok finančných operácií z roku 2018 v sume 128 468,53 eur presunúť do rezervného 

fondu 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka,  

 

K bodu 8. Zrušenie peňažných fondov 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh  Petra Čačaného  uznesením č. 367/2022 zo dňa 23.06.2022 

schvaľuje 

- prevod zostatku peňažného fondu - Fond rozvoja obce v sume 90 958.65 € a  zostatku 

peňažného fondu- reprezentovanie obce v sume 2 364.09 € do rezervného fondu obce. 
 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka,  

 

K bodu 9. Konsolidovanú  výročnú  správu  obce Alekšince  za rok 2021 

Starosta informoval, že povinnosť obce je vypracovať Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2021. Materiál bol poslancom doručený na preštudovanie. Pripomienky neboli vznesené. 
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Obecné zastupiteľstvo na návrh  Ing. Antona Kušníra  uznesením č. 368/2022 zo dňa 

23.06.2022 berie na vedomie 

 

- Konsolidovanú  výročnú  správu  obce Alekšince  za rok 2021 
 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

 

K bodu 10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v obci máme odídencov u Ukrajiny, peňažné príspevky 

budú refundované z ministerstva. 

V ZŠ sa pre MŠ prerábajú sociálne zariadenia, telocvičňa, pergola, zvažuje sa kúpa MV.  Pán 

P. Božík navrhuje kúpu úplne nového MV v základnej výbave s lízingom, nezaťaží  to obci 

rozpočet. Do nového auta netreba investovať. Peter Čačaný oponoval, že hodnota auta je 4x 

drahšia ako jazdené a lízing to zbytočne predraží. Starosta obce uviedol, že by bola lepšia kúpa 

dodávkového auta. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh  Ing. Antona Kušníra  uznesením č. 369/2022 zo dňa 

23.06.2022 schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: 

- vypracovanie projektov – protipovodňové opatr. v sume 10 000€ 

- spevnenie komunikácie – protipovodňové opatr. v sume 15 000€ 

- rekonštrukcie a modernizáciu triedy MŠ v sume 25 000€ 

- rekonštrukciu strechy ZŠ v sume 10 000 € 

- obstaranie osobného automobilu v sume 20 000 € 

 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh  Ing. Antona Kušníra   uznesením č.370/2022 zo dňa 

23.06.2022  schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu  na kapitálové výdavky, ktoré 

mali byť financované z prostriedkov fondu rozvoja obce, a to na : 

- rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v sume 1 700 € 

- rekonštrukciu administratívnej budovy v sume 40 000 € 

- nákup detského ihriska v sume 10 000 € 

 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č.  371/2022 zo dňa 

23.06.2022 schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022 v zmysle 
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ustanovenia § 14 ods. 2 písm.  b.) a c.) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

 

 

Bežné výdavky spolu 1 407 314 

 
Bežné príjmy spolu 

1 480 183 

 

Kapitálové výdavky spolu 207 200 

 
Kapitálové príjmy spolu 

0 

 

Výdavky z finančných operácií 78 869 

 
Príjmy z finančných operácií 

213 200 

 

  Vlastné príjmy RO s PS  

Výdavky celkom 
1 693 383,- 

 
Príjmy celkom 

1 693 383,- 

 

 

 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ing. Vladimír Pleva, 

                                Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka 

 

K bodu 11. Rôzne 

- starosta zopakoval termín stretnutia pre doriešenie povodňových zábran v obci na 

24.06.2022 o 17.00 hod. pre stavebnú komisiu. 

 

K bodu18. Záver 

Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:42 hodine. 

 

Zapísal:   PhDr. Slávka Vaššová              ......................................... 

 

Overovatelia:  Ing. Pavel Božik                  .........................................   

 

  Peter Čačaný               .........................................               

 

 

 

  

                                     Radoslav Ťapušík 

            starosta obce Alekšince 


