
Zápisnica z 25. zasadania finančnej komisie konanej dňa 20.09.2013 

 

 
Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Martin Kovaľ Predseda komisie prítomný 

2. Valéria Belanová Tajomník komisie prítomný 

3. Ing. Anton Kušnír Člen komisie prítomný  

 

Hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Miriama Bullová Ekonómka obce prítomná 

2. Igor Miškolci Starosta obce prítomný 

3. Ing. František Horník Kontrolór obce prítomný 

 

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Cena za vybavenie stavebného povolenia (otočisko) pre Ing. Štefanku. 

 

 Starosta obce informoval, že na projetky od Ing. Slivkaniča bolo vyčlenených málo 

peňazí. Nerátalo sa so stavebným povolením na otočisko, kde dlžíme Ing. Štefankovi 700 €. 

Ing. Anton Kušnír odpovedal, že tento rok nemáme na to v rozpočte peniaze, ale vieme to 

naplánovať na rok 2014. FK odporúča do budúcoročného rozpočtu zaradiť sumu 700 € za 

vybavenie stavebného povolenia pre Ing. Štefanku.   
 

 

2. bod: Orientačno – informačná tabuľa na cintoríne. 

 

 Predseda komisie predložil návrh na informačnú tabuľu, ktorá sa má nachádzať na 

cintoríne. FK odporúča do budúcoročného rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na 

orientačno – informačnú tabuľu na cintorín.  
 

 

3. bod: Úver na enviromentálne centrum. 

 

 Starosta si zobral slovo a vysvetlil nutnosť zobrať úver, keďže obec nemá na 

prefinancovanie projektu, po schválení sa nám má vačšia časť peňazí vrátiť späť. Ing. Anton 

Kušnír oponoval, že celý projekt bol predražený, ako napr. externý manažment a veľa ďalších 

poplatkov spoločnostiam. Celá chata má veľa otáznikov a nesedí to čo je v skutočnost a to čo 



sa nachádza na papieri. Predseda komisie dal hlasovať. FK neodporúča zastupiteľstvu 

zobrať úver a enviromentálne centrum. 

 

 

4. bod: Vyjadrenie k podpisovaniu zmlúv na dodávky energie a plynu. 

 

 FK neodporúča zastupiteľstvu scháliť verejné obstarávanie na dodávku energie 

a plynu. 

 

 

5. bod: Žiadosť o zriadenia kaderníctva. 

 

  FK odporúča prenajať priestory na kaderníctvo žiadateľovi a cenu nájomého 

necháva na zastupiteľstvo. 

 

 

6. bod: Žiadosť – centrum voľného času.   

 

  Pán kontrolór prezentoval situáciu ohľadom možnosti čerpania prostiedkov na CVC 

Rišnovce z obecného rozpočtu. Sú tam prihlásené deti z Alekšiniec. FK sa k tomu bodu 

nevyjadrila a presúva tento bod priamo do zastupiteľstva. 
 

 

7. bod: Žiadosť p. Horku o odkúpenie pozemkov na bývalom smetisku.   

 

  Predseda komisie prečítal žiadost p. Horku na odkúpenie pozemkov na bývalom 

smetisku, kde stále občania navážajú odpad. Pán Horka to chce vyčistiť a nasadiť tam zeleň. 

Navrhuje cenu 0,16 € za 1m2. FK neodporúča zastupiteľstvu predaj pozemku za 

navrhovanú cenu. 

 

 

8. bod: Projekt na zriadenie cyklotrás.   

 

  FK sa vyjadrí k tomuto bodu po predložení cenovej ponuky. 
 

                                   

 

 

 

                                                                                                     Ing. Anton Kušnír 

                                                                                                            člen FK 
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