
Zápisnica z 14. zasadania finančnej komisie konanej dňa 04.04.2012 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Anton Kušnír Predseda komisie prítomný 

2. Ing. Martin Kovaľ Tajomník komisie prítomný 

3. Mgr. Viliam Zverina Člen komisie prítomný  

 

Hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Igor Miškolci Starosta obce prítomný 

2. Ing. František Horník Hlavný kontrolór obce prítomný 

 

Program komisie 

 

1. Bod  

Ponuka Ministerstva vnútra SR – predaj nehnuteľného majetku CO - sklad 

 

Stanovisko FK zo dňa 04. 04. 2012 bolo akceptovanie sumy 10 000 €. Túto sumu akceptoval 

aj nájomca a budúci kupujúci pán Štefan Ružička z Nitry. Suma 10 000 € predstavuje 

nájomné po dobu 5 rokov s tým, že tento počet rokov sa bude NM CO – sklad prevádzkovať. 

Po skončení doby nájmu sa tento NM predá za cenu 20 000 € nájomcovi. FK ho odporúča 

jednohlasne schváliť OZ. OZ následne dňa                   12. 04. 2012 schválilo na svojom 8. 

mimoriadnom zasadaní odkúpenie nehnuteľnosti od Ministerstva vnútra SR -  

pozemok parc.č.  KN   519/76     zastavané plochy a nádvoria  o výmere       5098   m2    

pozemok parc.č.  KN   519/141   ostatné plochy                         o výmere         351   m2    

pozemok parc.č.  KN   519/142   zastavané plochy a nádvoria  o výmere           67   m2    

pozemok parc.č.  KN   519/143   zastavané plochy a nádvoria  o výmere           88   m2    

budova – zariadenie TVS  súpisné číslo  463  na pozemku  parc.č.  519/142 

budova – zariadenie CO, iná stanica   súpisné číslo  464  na pozemku  parc.č.  519/143 

- budovy a pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 746 za sumu 16 200,- €. 

 

2. Bod  

Žiadosť p. farára Mgr. Uváčka o dofinancovanie strechy nášho kostola vo výške 1 500 € 

 

Firma MIKROVRT LEOPOLDOV realizovala výmenu strechy na miestnom kostole 

v Alekšinciach. Celková cena prác na základe predložených faktúr činila niečo cez 39 330 €. 

K úhrade celkovej sumy bolo potrebné ešte doplatiť 1 500 €. FK odporúča OZ schváliť sumu 

1 500 € na dofinancovanie strechy nášho kostola.  

 

 

 

 



3. Bod 

Zmena rozpočtu – kúpa miestnej komunikácie k obecnému vodojemu na základe 

verejnej súťaže za cenu 2 190 € 

 

FK odporúča schváliť OZ kúpu miestnej komunikácie za cenu 2 190 €. OZ následne dňa                   

12. 04. 2012 schválilo na svojom 8. mimoriadnom zasadaní odkúpenie nehnuteľnosti CKN 

parc.č. 283/3 ost. plochy s výmerou 1332 m2 v podiele 1/1 za cenu  2 199,00 €                      

od Obvodného úradu Nitra. 

 

4. IG vrt pod environmentálne kultúrno spoločenské a športové centrum vo výške 480 € 

 

FK odporúča schváliť OZ sumu 480 € na IG vrt pod environmentálne kultúrno spoločenské 

a športové centrum. 

 

5. ZŠ a MŠ – práce naviac – stupačka a kazetové stropy 

 

Práce naviac činia cca 6 000 €. FK odporúča schváliť OZ práce naviac – ak bude zmluva + 

dodatok.  

 

6. HLA 2 – nová studňa – zmeny a doplnky ÚPD č. 3 

 

V rozpočte je na tento rok vyčlenených 4 600 € na novú studňu – projektová dokumentácia + 

stavebné povolenie. FK navrhuje OZ schváliť zmeny a doplnky ÚPD č. 3. 

 

7. Protipovodňový projekt – Billa Viliam, Tichý Peter – zmena rozpočtu 

 

Na základe schválenia vlády SR sa realizuje protipovodňový projekt. Peniaze na jeho 

realizáciu idú od štátu. Obec Alekšince musí ale na obdobie 5 mesiacov zabezpečiť stravné 

lístky týmto 2 pánom. FK odporúča OZ schváliť tieto náklady na stravu. 

 

8. Stavebný dozor – kanalizácia 

 

Obec Alekšince hľadá stavebný dozor na kanalizáciu – zmena rozpočtu. Treba nájsť                   

do mesiaca 3 ponuky a následne vybrať tú najlepšiu a najlacnejšiu. Jedna ponuka je, že p. 

Štefanka dáva ponuku za cenu cca 333 € mesačne na vykonávanie stavebného dozoru. FK 

postupuje tento bod stavebnej komisii. 

 

9. PD ČOV a vybavenie stavebného povolenia 

 

FK berie na vedomie zmeny.  

 

10. 9 b.j. – návrh na umiestnenie slnečných hodín 

 

Materiál a odliatky budú stáť 600 €. FK berie tento návrh na vedomie. Zároveň FK odporúča 

starostu vyzvať z čelnej steny tejto 9 b.j. k odstráneniu 2 satelitov.  

 

11. Oprava cesty na Lahniach po vybudovaní vodovodu 

 

Treba doplatiť cca 80 €. FK berie na vedomie tento doplatok.  

 



12. Určenie použitia a umiestnenie trvalého dopravného značenia a dopravných 

zariadení – autobusová zastávka Žomboch  

 

Na určenie použitia a umiestnenie trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na 

autobusovej zastávke na Žombochu bude treba cca 700 – 800 €. FK berie túto zmenu na 

vedomie.  

 

13. Petícia obyvateľov Lahní  

 

Bolo by vhodné nájsť spôsobilú osobu a zabezpečiť značenie cesty, čo by tam bolo vhodné 

umiestniť, poprípade či by nestačilo umiestniť iba dopravnú značku na zníženie rýchlosti. FK 

berie tento bod na vedomie a odporúča prejednať tento bod so stavebnou komisiou.  

 

14. Prejednanie platu starostu 

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve na tento rok je 786 €. FK 

nemá jednotné stanovisko a odporúča schváliť na OZ plat starostu.  

 

15. Rôzne 

 

Terajši vodojem  
 

Vodojem nie je v dobrom stave. Zateká do neho, omietky plesnivejú, Časť strešných šindlov 

sa prepadáva. Vodojem treba ohradiť pletivom, spraviť strechu, steny vydezinfikovať 

a natrieť protiplesňovou omietkou. FK odporúča prerokovať tento bod na OZ.  

 

Primície – 2 kňazi z našej obce 

 

FK odporúča schváliť na OZ určitú sumu pre oboch budúcich kňazov. 

FK odporúča ekonómke p. Glendovej pripraviť k prerokovaným bodom rozpočtové 

opatrenia. 

 

 

                                      

 

                                                                                                     Ing. Martin Kovaľ 

                                                                                                          tajomník FK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: Prezenčná listina 

 

 


