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Obecný úrad, 951 22 Alekšince 
 

Z Á P I S N I C A 
z 28. rokovania – 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 30. septembra 2022 
 

 

Prítomní:                   Radoslav Ťapušík  - starosta obce 

Poslanci:  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik, Ing. Andrej Lipka, Mgr. 

Richard Ivančo, Ľubica Beneová 

Ospravedlnený:    Ing. Vladimír Pleva, Peter Čačaný 

Ďalší prítomný: PhDr. Slávka Vaššová 

 

K bodu č. 1 Otvorenie  

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 č. 1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince na návrh Ing. Antona Kušníra MBA. uznesením č. 

388/2022 zo dňa 30.09.2022 schvaľuje 

 

a) schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Božik, Ing. Anton Kušnír, MBA 

b) berie na vedomie overovateľov zápisnice: Mgr. Richard Ivančo, Ing. Andrej Lipka 

Zapisovateľ: PhDr. Slávka Vaššová 

c) konštatuje, že bolo prítomných 5 poslancov. 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

 

Starosta obce  predniesol návrh programu a vyzval prítomných poslancov na doplnenie 

programu: 

 

1. Otvorenie  

1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

2.   Žiadosti od občanov  

3.   Pridelenie uvoľneného  trojizbového bytu v 12 b.j. 

4.   Schválenie dodatku č. 11 VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

      dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince 

5.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol 

6.  Rôzne 

7.  Záver 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince na návrh Ing. Antona Kušníra MBA uznesením č. 

389/2022 dňa 30.09.2022 schvaľuje -  program 28. rokovania – 18. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 30. septembra 2022 

 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

 

 

K bodu č. 2. Žiadosti od občanov 

 

Starosta obce prečítal žiadosť Lenky Hudákovej o zámenu a odkúpenie pozemku parcelné číslo 

220/1 o celkovej výmere 102 m2. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť. Kontrolórka obce 

upresnila, že obecné zastupiteľstvo je povinné určiť podmienky predaja a určiť cenu pozemku. 

Ing. Anton Kušnír  navrhol zadať vypracovanie znaleckého posudku obcou a zverejniť zámer 

predaja a výmeny pozemku. Starosta obce uviedol, že  na nasledujúcom zasadaní obecného 

zastupiteľstva sa určí cena predaja pozemku, podľa vypracovaného znaleckého posudku.   

 

Obecné zastupiteľstvo  na návrh Mgr. Richarda Ivanča uznesením č.390/2022 zo dňa 

30.09.2022 schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku 220/1 o celkovej výmere 102 m2 

 

 

Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

 

K bodu č. 3 Pridelenie uvoľneného  trojizbového bytu v 12 b.j. 

 

Pracovná komisia obecného zastupiteľstva prerokovala podané žiadosti o nájomné byty v obci 

Alekšince. Pracovná komisia rozhodla prideliť byt Lívii Záhorskej, bytom Lukáčovce č. 447 

a za náhradníka určila Patrika Moravca, bytom Alekšince 495. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 391/2022 zo dňa 30.09.2022 

schvaľuje: 

 

- pridelenie uvoľneného trojizbového nájomného bytu vo vlastníctve obce Alekšince Lívii 

Záhorskej, bytom Lukáčovce č. 447 od 01.11.2022 a za náhradníka určuje Patrika 

Moravca, Alekšince 495. 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

 

Ing. Andrej Lipka sa zaujímal o vytvorenie poradovníka pre priraďovanie bytov. Starosta obce 

uviedol, že podmienky prideľovania sú určené vo VZN. Pokiaľ by sa menili podmienky 
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prideľovania bytov, muselo by sa prerobiť VZN. Poslanci znova prerokovali podmienky 

prideľovania bytov. Starosta navrhol úpravu prideľovania bytov ponechať pre nové 

zastupiteľstvo v ďalšom volebnom období. 

 

K bodu č. 4   Schválenie dodatku č. 11 VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce Alekšince 

 

Starosta obce pripomenul, že rozpočet bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve, avšak 

dodatok je potrebné schváliť v predloženom návrhu. Ku scháveniu dodatok č. 11VZN č. 

01/2013 musel byť zverejnený 15 dní. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra MBA uznesením č. 392/2022 zo dňa 

30.09.2022 schvaľuje: 

 

- dodatok č. 11 VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

K bodu č. 5.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol 

 

Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných poslancov o výsledkoch vykonanej kontroly, 

ktorá je v súlade so schváleným plánom. Predmetom kontroly boli interné predpisy  a ich súhlas 

uznesením OZ. Hlavná kontrolórka ku kontrole vybrala nosné VZN obce. Kontrolné zistenia: 

Vybranými internými predpismi boli:  

- VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce  

- VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi  

- Smernica o vedení účtovníctva  

- Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce  

- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Alekšince 

Je možné konštatovať, že všetky vybrané a kontrolované interné predpisy s výnimkou VZN o 

nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, vyžadujú aktualizáciu, 

resp. úpravu. 

V súlade s uvedenými kontrolnými zisteniami, navrhla nasledovné opatrenia:  

1. Upraviť VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, v zmysle §9 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uvedených kontrolných zistení,  

2. Upraviť smernicu o vedení účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov a opatrenia č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa 

opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 – 31 a v zmysle uvedených kontrolných 

zistení, 

3. Upraviť smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce v 

zmysle §6 až §9 aktuálneho zákona č. 357/2015 Z.z. zákona o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  

4. Upraviť zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Alekšince v zmysle zákona č. 

357/2015 Z.z. zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

v zmysle uvedených kontrolných zistení. 
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Druhá časť kontroly bola zameraná na verejné obstarávanie v ZŠ s MŠ. V základnej škole sú 

väčšinou iba zákazky s nízkou hodnotou. Kontrolou bolo zistené, že smernica č. 14/2016 nebola 

zrušená, resp. smernica č. 11/2020 neobsahovala v rámci záverečných a zrušovacích ustanovení 

zmienku o zrušení predchádzajúcej smernice. Kontrolovaný subjekt v rokoch 2019 až 2021 

vykonal verejné obstarávanie len na zákazky podľa § 5 ods. 4 ZVO (zákazky s nízkymi 

hodnotami). Na výber dodávateľa bol vo všetkých prípadoch použitý prieskum trhu, pričom ZŠ 

s MŠ vyberala dodávateľa s najnižšou cenou. Nákup tovaru a služieb bol následne realizovaný 

na základe objednávok. Kontrolovaný subjekt pri obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami 

nepostupoval v súlade so ZVO, keď neurčoval predpokladanú hodnotu zákazky; neuvádzal opis 

predmetu zákazky s odkazom na výkonnostné, funkčné a technické požiadavky, resp. na 

technické špecifikácie; sa odvolával v rámci technických požiadaviek na konkrétneho výrobu; 

neevidoval kompletnú dokumentáciu, ktorú má uchovávať desať rokov; nezverejňoval v profile 

štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami. Hlavná kontrolórka navrhla 

odporúčania - v prípade obstarávania tovarov a služieb, ktorých hodnota sa rovná alebo 

presiahne finančný limit podľa § 5 ZVO postupovať podľa ustanovení ZVO a vnútorného 

predpisu 02/2022 – Smernice o verejnom obstarávaní od roku 2022 účinnej od 07.03.2022. 

Ďalej vyzdvihla, že škola má zavedenú elektronickú platformu. Ing. Anton Kušnír MBA 

požiadal o zaslanie správ mailom. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra MBA uznesením č. 393/2022 zo dňa 

30.09.2022 berie na vedomie 

 

- správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách : súlad interných predpisov obce 

Alekšince so zákonmi NRSR a súlad vykonávaných verejných obstarávaní so zákonom 

o verejnom obstarávaní a internými smernicami. 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

K bodu č. 6  Rôzne 

 

Starosta obce prítomným poslancom prečítal navrhovanú úpravu rozpočtu. Úprava rozpočtu sa 

týka príspevku na ubytovanie pre Ukrajincov. Iné sa v rozpočte nemení. 

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 394/2022 zo dňa 30.09.2022 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2022 v zmysle 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 1 469 438 

 
Bežné príjmy spolu 

1 539 307 

 

Kapitálové výdavky spolu 333 840 

 
Kapitálové príjmy spolu 

0 

 

Výdavky z finančných operácií 78 869 

 
Príjmy z finančných operácií 

342 840 
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  Vlastné príjmy RO s PS  

Výdavky celkom 
1 882 147 

 
Príjmy celkom 

1 882 147,- 

 

 

 
Hlasovanie:  za: 5  Ing. Anton Kušnír, MBA, Ing. Pavel Božik,  Ľubica Beneová, 

                                Ing. Andrej Lipka, Mgr. Richard Ivančo 

 

 

Ing. Andrej Lipka sa zaujímal o predaj dvoch motorových vozidiel. Starosta uviedol, že boli 

odpredané Vincovi Centešovi za schválenú hodnotu. Ďalej sa informoval o dlažbe, ktorá bola 

zakúpená obcou a zatiaľ nebola využitá. Starosta odpovedal, že dlažba bola prevezená 

k hasičom, ktorú v priestoroch využijú. Ostatné dve palety sú určené na chodník na cintoríne. 

Ing. Andrej Lipka sa zaujímal o stav prerábania posilňovne a hasičskej zbrojnice. Starosta 

uviedol, že schválené finančné prostriedky musia použiť na účel, na ktoré boli schválené. Hasiči 

prerábajú budovu podľa projektu. Pán Jaroslav Rigo  ako zodpovedný sa zatiaľ neozval a záleží 

len na nich, kedy sa do prerábania priestorov pustia. 

Starosta obce ďalej informoval o začatých protipovodňových prácach v obci. Ing. Pavel Božik 

vysvetlil spôsob úpravy protipovodňových opatrení v časti obce Balkán. Taktiež tu bola 

vykonaná kontrola výpustu pre vodu. Starosta obce ďalej informoval o vykonávaní 

protipovodňových prác na Tehelnej a Hlbokej ulici. Uviedol, že oslovil dotknutých účastníkov 

v rámci riešenia opatrení. Ing. Pavel Božik uviedol, že opatrenia by mali obyvateľom pomôcť. 

Starosta obce navrhol opraviť vybrúsenú cestu na Lahniach, Ing. Andrej Lipka navrhol opravu 

cesty na Kostolnej ulici.  Ing. Pavel Božik navrhol dobudovať kanalizáciu na Kostolnej ulici 

a potom urobiť opravu cesty a rozšíriť ju. 

 

K bodu č. 7. Záver 

Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným poslancom za 

účasť na rokovaní OZ a zároveň poďakoval za prácu vo štvorročnom volebnom období 2018-

2022.  Prítomným poslancom rozdal ďakovné listy. Následne zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie 

OZ bolo ukončené o 18,50 hodine. 

 

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

 

Overovatelia:  Mgr. Richard Ivančo              .........................................   

 

  Ing. Andrej Lipka                 .........................................               

 

  

                                     Radoslav Ťapušík 

            starosta obce Alekšince 


