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9. zasadnutie v roku 2011  – 12.11. 2011 

 

Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Mgr. Viliam Zverina Predseda komisie prítomný 

2. Ing. Anton Kušnír Tajomník komisie prítomný 

3. Ing. Martin Kovaľ Člen komisie prítomný  

 

Ďalší hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Igor Miškolci Starosta obce prítomný 

 

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Určenie ceny pozemku – zastavané plochy a nádvoria pre p. Ondrejkoviča.  

 

Pán Ondrejkovič požiadal obec o odkúpenie pozemku, typ - zastavané plochy a 

nádvoria pred jeho domom, kde v súčasnosti má postavený plot. Finančná komisia navrhuje 

odpredaj parcely 126/15 priamym predajom a cenu za 1m
2
 15 €. Ide približne o 20 m

2
, 

geometrický plán dá vypracovať na vlastné náklady p. Ondrejkovič, kde bude uvedená presná 

rozloha pozemku. Garáž p. Ondrejkoviča, ktorá je čiernou stavbou odporúčame komisii pre 

výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku prerokovať. Udelenie pokuty je 

v kompetencii p. starostu. 

  

 

2. bod: Určenie ceny pozemku – zastavané plochy a nádvoria pre p. Billovú. 

 

Pani Billová požiadala obec o odkúpenie pozemku, typ - zastavané plochy a nádvoria, 

kde pri chybe geodéta zostal úzky pás, ktorý je vo vlastníctve obce. Finančná komisia 

navrhuje odpredaj priamym predajom a cenu za 1m
2
 15 €. Ide približne o 5 m

2
, geometrický 

plán dá vypracovať na vlastné náklady p. Billová, kde bude uvedená presná rozloha 

pozemku.  

 

3. bod: VZN č. 4/2011 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Komisia pre financovanie a hospodárstvo navrhuje ročnú sadzbu za daň za psa vo 

výške 3 €, daň za psa chovanom v byte vo výške 25 €.  Ostatné dane tohto VZN sa prepočítajú 

pri príprave rozpočtu na rok 2012-2014. 
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4. bod: Cenová ponuka maľovaných máp. 

 

Komisia pre financovanie a hospodárstvo berie na vedomie informácie ohľadom 

maľovaných máp a ich cenových ponúk.  

 

5. bod: Zmena organizačnej štruktúry komisii pre financovanie a hospodárstvo.  

 

Komisia pre financovanie a hospodárstvo navrhuje zmenu organizačnej štruktúry 

v zložení. 

 

Predseda:   Ing. Anton Kušnír  

Tajomník:  Ing. Martin Kovaľ  

Člen:    Mgr. Viliam Zverina 

 

6. bod: Označenie obecného auto.  

 

Komisia pre financovanie a hospodárstvo navrhuje obecné auto označiť podľa 

predloženej cenovej ponuky. 

 

7. bod: Administrácia web stránky www.aleksince.sk.  

 

Komisia pre financovanie a hospodárstvo navrhuje webmasterovi Jurajovi Lorincovi 

mesačne 30 € za administráciu stránky. Odporúča legislatívnej komisii pripraviť zmluvu 

o administrácií webovej stránky. 

 

8. bod: Príprava rozpočtu na rok 2012-2014. 
 

Komisia pre financovanie a hospodárstvo sa zaoberala rozpočtom na rok 2012-2014. 

Nový predseda finančnej komisie má zistiť u zamestancov obecného úradu podrobnejšie 

informácie a s p. Glendovou má prebrať príjmovú a výdavkovú časť. 

 

                                                                                       

 

 

Ing. Anton Kušnír 

tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 1. Označenie obecného auta 

               2. Prezentčná listina 
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POLEP NA SKODU FABIA 

velkoformátová tlac na foliu + ochranne lamino 

biele texty vyrezavane z dlhodobej samolepiacej folie 

+ aplikacia na vozidlo 

cena:  26,40 € s DPH 

termin: 5 dni od objednavky 

platobne podmienky: hotovost/terminal 
Logo ma velkost 32x26cm, napis ALEKSINCE 7,5x44cm, a webka vzadu 8,5x90cm 

V pripade realizacie Vas poprosim o zaslanie loga v tlacovej kvalite, najlepsie vo vektore, 
toto som Vam len stiahla malicky obrazok z webu. 
  
Miroslava Gabulova 

 CENTRUM REKLAMY 

Ján Madaj Metal Shape 

Lomnická 42, Nitra 

tel.: 037/6558171 

pondelok - piatok: 8.00-17.00 

Príloha č. 1  
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Príloha č. 2  


