Obecný úrad ,

951 22 Alekšince

ZÁPISNICA
z 2. rokovania– 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Alekšince zo dňa 20.02.2015
Prítomní: Radoslav Ťapušík - starosta obce
Poslanci : Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč,
Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka,
Neprítomná: Anna Moravcová -ospravedlnená
Ďalší prítomní : Ing. František Horník –hlavný kontrolór obce,
Verejnosť : Ing. Gabriel Bíro, Mgr. Tomáš Hrubý
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie
1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Žiadosti od občanov a organizácií
Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok Obce Alekšince k
31. 12. 2014
Správa hlavného kontrolóra č. 31/2014 Kontrola inventarizácie majetku v ZŠ
Správa hlavného kontrolóra č. 32/2014 Kontrola plnenia Zásad postupu pre vybavovanie sťažností v ZŠ
Správa hlavného kontrolóra č. 33/2014 Základné údaje o kontrolovanom subjekte, počet žiakov, počet
pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Správa hlavného kontrolóra č. 34/2014 o dodržiavaní zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Správa hlavného kontrolóra č. 35/2014 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZŠ s MŠ v
Alekšinciach o dodržaní zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
Správa hlavného kontrolóra obce č. 36 o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
Správa hlavného kontrolóra č. 37/2015 o plnení uznesení obecného zastupiteľstva od 01.januára 2014 do
31.decembra 2014
Správa hlavného kontrolóra obce č. 40 - o preberaní agendy riaditeľky ZŠ s MŠ
Prerokovanie platu starostu obce
Kronika obce za rok 2014 - návrh predloženého zápisu do kroniky
Obecné noviny: Štatút Alekšinských novín; Štatút Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej
internetovej stránky
Voľba Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Alekšince
Delegovanie do rady školy
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Radoslav Ťapušík starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, zasadnutie je
uznášaniaschopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie
Uznesením č. 23/2015 OZ berie na vedomie
Overovateľov zápisnice : Ing. Pavel Božik, Bohumil Kišac
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
schvaľuje
Návrhovú komisiu : Peter Čačaný, Ing. Andrej Lipka
konštatuje, že
-na rokovaní OZ boli prítomní 6 poslanci
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Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 23/2015 bolo schválené.

Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince uznesením č. 24/2015 schvaľuje
predložený program rokovania starostom obce
1. Otvorenie
1,1Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Kontrola uznesenia
3. Žiadosti od občanov a organizácií
4. Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok Obce Alekšince k
31. 12. 2014
5. Správa hlavného kontrolóra č. 31/2014 Kontrola inventarizácie majetku v ZŠ
6. Správa hlavného kontrolóra č. 32/2014 Kontrola plnenia Zásad postupu pre vybavovanie sťažností v ZŠ
7. Správa hlavného kontrolóra č. 33/2014 Základné údaje o kontrolovanom subjekte, počet žiakov, počet
pedagogických a nepedagogických zamestnancov
8. Správa hlavného kontrolóra č. 34/2014 o dodržiavaní zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
9. Správa hlavného kontrolóra č. 35/2014 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZŠ s MŠ v
Alekšinciach o dodržaní zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
10. Správa hlavného kontrolóra obce č. 36 o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
11. Správa hlavného kontrolóra č. 37/2015 o plnení uznesení obecného zastupiteľstva od 01.januára 2014
do 31.decembra 2014
12. Správa hlavného kontrolóra obce č. 40 - o preberaní agendy riaditeľky ZŠ s MŠ
13. Prerokovanie platu starostu obce
14. Kronika obce za rok 2014 - návrh predloženého zápisu do kroniky
15. Obecné noviny: Štatút Alekšinských novín; Štatút Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej
internetovej stránky
16. Voľba Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
17. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Alekšince
19. Delegovanie do rady školy
20. Rôzne
21. Záver
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 24/2015 bolo schválené.

K bodu 2 Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Radoslav Ťapušík
-uzn.č.449/2014 ukladá hlavnému kontrolórovi obce- „prerokovať Smernicu č. 1/2014 na
zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce s pracovníkmi obecného
úradu a ZŠ s MŠ Alekšince“. Informoval hlavný kontrolór, že smernica bola prerokovaná
s pracovníčkami, ale vzhľadom k zmene zákona o účtovníctve je potrebné smernicu
prepracovať.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 25/2015 a) ruší -uznesenie č.449/2014zo dňa 12.9.2014
b) ukladá Komisií pre legislatívu...
- spracovať Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 25/2015 bolo schválené.
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-uzn.č. 13/2015 schvaľuje - „žiadosť Žigmunda Rigu o osadenie lampy verejného osvetlenia
pri dome súp.č. 84“. Starosta informoval prítomných, že osvetlenie bude osadené budúci
týždeň. Ing.Božik sa informoval kto bude financovať lampu VO. Starosta uviedol, že obec
dostala lampu od sponzora.
Uznesenie trvá
-uzn.č.14/2015 poveruje- „ starostu obce vyvolať stretnutie s majiteľom firmy EURO VAT
Alekšince z dôvodu parkovania kamiónov“. Starosta informoval, že stretnutie s konateľom
firmy sa uskutočnilo, dohodli sa, že dočasne budú kamióny odstavované v časti obce Lahne
v neobývanej zóne, hľadá sa ešte iné riešenie. Poslanec Čačaný chcel vedieť či firma Eurovat
podala žiadosť o určenie miesta na parkovanie v obci. Je potrebné to zazmluvniť. Ing. Božik
informoval, že firma nesponzoruje obec, nemali by mať parkovanie zdarma, poplatok za
parkovanie by mal byť uvedený v zmluve. Starosta uviedol, že s firmou má obec zmluvu na
parkovanie určitej obecnej techniky v ich stráženom objekte. Ing. Lipka odporúča prehodnotiť
všetky zmluvy uzatvorené s firmou Eurovat.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andeja Lipku uznesením č. 26/2015 - odporúča
starostovi obce
- prehodnotiť všetky zmluvy uzatvorené s firmou EURO VAT spol. s r.o. Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 26/2015 bolo schválené.

-uzn.č.20/2015 poveruje starostu obce-„ podpísaním dodatku č.7 a č. 4 na prevádzkovanie
vodovodného diela s firmou Ekostaving Nitra maximálne na dobu 1 roka“ Starosta oboznámil
prítomných, že predmetné dodatky neboli podpísané, bolo zistené, že sú v platnosti podpísané
dodatky na dobu určitú do roku 2016. Uznesenie nebolo splnené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andeja Lipku uznesením č. 27/2015 - ruší –uznesenie č.
20/2014 zo dňa 29. 12. 2014
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 27/2015 bolo schválené.

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 28/2015 - berie na
vedomie - správu o plnení uznesení
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 28/2015 bolo schválené.

K bodu 3 Žiadosti od občanov a organizácii
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami:
a) - žiadosť p. Ivety Bednárikovej, o predĺženie nájomnej zmluvy na 2.izbový byt v 15 b.j..
Starosta informoval, že žiadateľka má uhradené všetky poplatky, nie sú s ňou problémy. Ing.
Lipka sa informoval či má usporiadané vlastníctvo k rodinnému domu. Starosta uviedol, že
žiadateľka už nevlastní žiaden rodinný dom.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 29/2015 schvaľuje - predĺženie
nájomnej zmluvy do 21. 11. 2017 na 2.izbový nájomný byt v 15 b.j. súp.č. 484 pre Ivetu
Bednárikovú
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 29/2015 bolo schválené.
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b)- žiadosť Mgr. Petra Blahovca –farára rímskokatolíckej cirkvi farnosti Lukáčovce
o odstúpenie z rady školy v ZŠ s MŠ. Starosta upozornil, že v bode 19 sa budeme venovať
delegovaniu do rady školy.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku - 30/2015 berie na vedomie
- žiadosť Mgr. Petra Blahovca o odstúpenie z rady školy v ZŠ s MŠ Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 30/2015 bolo schválené.

K bodu 4 - Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a
pohľadávok Obce Alekšince k 31. 12. 2014
Ing. Kušnír- zástupca starostu prečítal správu z inventarizácie majetku, záväzkov
a pohľadávok obce, ktorá bola vykonaná k 31.12.2014. Inventarizáciou išlo o porovnanie
fyzického stavu s účtovným. Inventúrne súpisy sú vyhotovené a ako výstup je navrhnuté
vyradenie majetku. Súpis majetku na vyradenie je prílohou k zápisnici. V správe sa
nachádzajú odporúčania komisie, ktorým treba v budúcnosti venovať pozornosť. Ing. Božik
upozornil, že vyradený materiál je treba likvidovať cez recyklácie, doložiť správu ako sa
postupovalo pri likvidovaní vyradeného majetku obce. Informoval sa ako sa zlikviduje
zostatková cena. Ing. Kušnír uviedol, že zostatková cena bude odpísaná v účtovníctve a o tú
sumu bude znížený majetok obce. Ing. Horník podotkol, že inventarizácia bola vykonaná
v rámci zákona. Bola vykonaná kompletná inventarizácia. Účtovné zápisy sú podkladom
k záverečnému účtu. Poďakoval sa komisií, za odborne spracovanú inventúru. Upozornil, že
je potrebné urobiť vyraďovací protokol.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 31/2015 schvaľuje
a/ správu o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok Obce Alekšince k 31. 12. 2014
b/ vyradenie navrhnutého dlhodobého hmotného majetku obce so zostatkovou hodnotou
1819,42 EUR
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 31/2015 bolo schválené.

K bodu 5 - Správa hlavného kontrolóra č. 31/2014 Kontrola inventarizácie majetku v ZŠ
Ing. Horník informoval o predloženej správe a prečítal záver, že kontrolovaný subjekt má
spracovanú Smernicu na vykonanie inventarizácie . Platnosť smernice : od 01.12.2008.
Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly uvedených v Správe o výsledku
následnej finančnej kontroly uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť
prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť
osoby zodpovedné za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa
osobitných predpisov. V MŠ odporúčam prepočítať inventarizované hodnoty pri
inventarizácii na €. V MŠ dôsledne označiť majetok – zariadenie MŠ. Inventarizačný
rozdiel nebol v účtovných záznamoch vykázaný. Súhrnná správa o výsledku
inventúry nebola odovzdaná na obecný úrad Alekšince.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 32/2015 berie na
vedomie - Správu hlavného kontrolóra obce č. 31/2014 - Kontrola inventarizácie majetku
v ZŠ s MŠ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 32/2015 bolo schválené.
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K bodu 6 - Správa hlavného kontrolóra č. 32/2014 Kontrola plnenia Zásad postupu pre
vybavovanie sťažností v ZŠ s MŠ
Ing. Horník informoval o predloženej správe a prečítal záver , kde sa konštatuje,
že
kontrolou stavu vybavovania sťažností, ktorá sa vykonáva priebežne neboli zistené
pochybenia pri vybavovaní sťažností, o čom svedčí aj skutočnosť,
že
za
celé
obdobie boli podané len štyri sťažností a žiadna petícia. Sťažnosti sú vybavované
urýchlene, v stanovenej lehote, je im venovaná náležitá pozornosť. Pri samotnom
vybavovaní sťažnosti neboli zistené závažné pochybenia. Agenda je vedená vzorne v
súlade so zákonom č 9/2010 o sťažnostiach a Internej smernice č.1/2010 s
účinnosťou od 01.09.2010. Odporúča okrem pracovníčky, ktorá sťažnosti eviduje
a vybavuje i ďalší postup či povinnosti v rámci ZŠ s MŠ či komisií, ktoré by boli
odborne súčinné, pri vybavovaní aj sťažností podaných prvý krát či opakovaných
sťažností, resp. sťažnosti, ktoré vyžadujú odbornejšie stanovisko.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 33/2015 berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 32/2014 - Kontrola plnenia Zásad postupu pre
vybavovanie sťažností v ZŠ s MŠ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 33/2015 bolo schválené.

K bodu 7 - Správa hlavného kontrolóra č. 33/2014 Základné údaje o kontrolovanom
subjekte, počet žiakov, počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Ing. Horník informoval o predloženej správe a prečítal záver , kde sa konštatuje,
že
Základná škola s materskou školou má vypracovanú Vnútornú smernicu pre vnútornú
finančnú kontrolu ktorej účinnosť je od 29.12.2011 Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva
pred každou finančnou operáciou poverená osoba na doklade súvisiacom s pripravovanou
finančnou operáciou a svojim podpisom overí správnosť a prípustnosť operácie.
Po schválený rozpočtu v obecnom zastupiteľstve na rok 2014 obecný úrad tento
n e r o z p í s a l na rozpočtovú organizáciu – ZŠ s MŠ , vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti vrátane výdavkov na programy obce.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 34/2015 berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 33/2014 - Základné údaje o kontrolovanom subjekte,
počet žiakov, počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 34/2015 bolo schválené.

K bodu 8 - Správa hlavného kontrolóra č. 34/2014 o dodržiavaní zákona č. 25/2006 o
verejnom obstarávaní
Ing. Horník informoval o predloženej správe a prečítal záver , kde sa konštatuje, že
pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000.- € sa navyše
verejnému obstarávaniu ukladá
zverejniť v profile (t. j. v profile verejného
obstarávateľa podľa § 113 ods. 3 zákona ) raz štvrťročne súhrnnú správu a týchto zákazkách,
v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu
dodávateľa. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od
uzavretia zmluvy. Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1.júla 2013
upraveného v § 155 ods. 13 zákona, ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ
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nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli
vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac po zriadení
elektronického trhoviska. Elektronické trhovisko je zriadené od 1.7.2014.
Kontrolovaný
subjekt
má
spracovanú
smernicu
o verejnom obstarávaní.
Zariadenie školského stravovania má spracovanú predpokladanú hodnotu potravín v € do
sumy 40 000 € bez DPH na rok 2014 zo dňa 09.01.2014. Správa bola spracovaná na základe
predložených dokladov.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 35/2015 berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 34/2014 -o dodržiavaní zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní v ZŠ s MŠ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 35/2015 bolo schválené.

K bodu 9 - Správa hlavného kontrolóra č. 35/2014 o zmene a doplnení niektorých
zákonov v ZŠ s MŠ v Alekšinciach o dodržaní zákona o finančnej kontrole a vnútornom
audite
Ing. Horník informoval o predloženej správe a prečítal záver , kde sa konštatuje, že v
súčasnom období je výkon predbežnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ na slušnej úrovni,
nedostatky z formálneho hľadiska sa ani nevyskytujú. Kontrolovaný subjekt má spracovanú
internú smernicu a snaží sa podľa nej postupovať. Bolo zistené, že zmluvy, objednávky
boli podpísané bez vykonania predbežnej kontroly. V prípade pracovných zmlúv sa
neoveruje súlad najmä so Zákonníkom práce, ale v podmienkach školy aj so zákonom o
výkone práce vo verejnom záujme. Pri uzatváraní pracovnej zmluvy je povinnosťou
zamestnávateľa dohodnúť so zamestnancom aj plat a s tým okrem finančného plnenia týchto
zmlúv a ich overenia, či sú v súlade s rozpočtom, vyplýva povinnosť aj ich overenia, či sú
v
súlade
s
osobitnými predpismi upravujúcimi odmeňovanie zamestnancov.
Systém vykonávania finančnej kontroly hodnotím ako dobrý.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 36/2015 berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 35/2014 - o dodržaní zákona o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZŠ s MŠ v Alekšinciach
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 36/2015 bolo schválené.

K bodu 10 - Správa hlavného kontrolóra č. 36/2014 o činnosti hlavného kontrolóra obce
za rok 2014
Ing. Horník informoval o predloženej správe a prečítal záver , kde sa konštatuje, že po
vykonaní kontroly a monitorovaní odstránenia nedostatkov z
predchádzajúcich
správ navrhuje prijať následné opatrenia na nápravu nedostatkov:
- Prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených na základe kontroly interných
predpisov na Obecnom úrade a Základnej školy s materskou školou v Alekšinciach.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 37/2015 berie na
vedomie - Správu hlavného kontrolóra obce č. 36/2014 - činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2014
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
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Uznesenie č. 37/2015 bolo schválené.

K bodu 11 - Správa hlavného kontrolóra č. 37/2014 o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva od 01.januára 2014 do 31.decembra 2014
Ing. Horník informoval o predloženej správe a konštatuje, že v roku 2014 neboli podpísané
dve uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach na svojich zasadnutiach zobralo na
vedomie správy o priebehu plnení uznesení a ich plnenie ako celok. Plnenie
uznesení OZ na zasadnutiach OZ v roku 2014 predkladal zástupca starostu. Uznesením
sa ukladali úlohy spravidla komisiám OZ, poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce.
Upozornil na nesplnené uznesenia ešte z roku 2009 a odporúča poslancom zaoberať sa nimi.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 38/2015 berie na
vedomie - Správu hlavného kontrolóra obce č. 37/2014 - o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
od 01.januára 2014 do 31.decembra 2014
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 38/2015 bolo schválené.

K bodu 12 - Správa hlavného kontrolóra č. 40/2014 o preberaní agendy riaditeľky ZŠ s
MŠ
Ing. Horník informoval o predloženej správe a konštatuje, že v súvislosti s ukončením
pracovného pomeru riaditeľky ZŠ s MŠ v Alekšinciach Mgr. Stanislavou Blahovou a po
dohode so starostom obce o ukončení pracovného pomeru ku dňu 31.januáru 2015 dňa
30.01.2015 bola PaedDr. Alena Danková poverená do funkcie riaditeľky Základnej
školy s materskou školou Alekšince 395 s platnosťou od 01.februára 2015 do 30.06.2015,
bola
spísaná zápisnica
o odovzdaní a prevzatí školy, ktorá bola podpísaná
odovzdávajúcou a preberajúcou riaditeľkou.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 39/2015 berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 40/2014 - o preberaní agendy riaditeľky ZŠ s MŠ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 39/2015 bolo schválené.

K bodu 13 Prerokovanie platu starostu obce
Prítomných oboznámil predkladateľ Ing. Anton Kušnír- zástupca starostu. Informoval, že
starostovi sa plat určuje na ustanovujúcom zasadnutí, ale po dohode so starostom sa jeho plat
bude určovať na 1. riadnom zasadaní. Ďalej uviedol, že podľa § 3 ods. 1 zákona starostovi
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4
ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2013 predstavovala podľa oznámenia
ŠÚ SR č. 610-654/2014 zo dňa 05.03.2014 sumu 824,00 €. V zmysle § 4 ods. 1 zákona
podľa počtu obyvateľov obce Alekšince koeficient pre výpočet platu starostu predstavuje
1,98. Podľa § 4 ods. 2 cit. zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods.
1.. Počet obyvateľov obce Alekšince k 31.12.2014 je 1715. OZ môže tento plat uznesením
zvýšiť až o 70 %.
Navrhovateľ odporúča schváliť základný plat na rok 2015, po roku plat prehodnotiť podľa
zásluh zvýšiť.
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Dušan Kotúč dal protinávrh, kde navrhuje k základnému platu pridať 25%. Odôvodnil to tým,
že percentuálnym ohodnotením by starosta získal väčšiu inšpiráciu do ďalšej práce. Ing.
Kušnír požiadal prítomných o diskusiu. Ing. Božik sa informoval, či je v rozpočte rátané s
percentuálnym navýšením. Ing. Kušnír informoval, že odstupujúcemu starostovi bolo
vyplatené nie malé odstupné, v rozpočte nie sú na zvýšenie financie. Upozornil, že odmena sa
dáva nie na inšpiráciu, ale za určitú odvedenú prácu a od nástupu do funkcie starostu prešli
len dva mesiace. Ing. Božik uviedol, že starosta býva v práci aj 12 hodín a keď navrhovaný
plat prepočíta na hodiny, výsledná suma je smiešna. Prikláňa sa k návrhu p.Kotúča a budúci
rok sa rozhodnú, či ponechajú starostovi odmeny. Ing. Lipka sa prikláňa k prvému návrhu.
Ing. Kušnír dodal, že ak sa zvýšenie bude mať z čoho pokryť tak nemá problém. Bohumil
Kišac podporil protinávrh, uviedol, že v rozpočte je počítané s 10% navýšením. Peter Čačaný
podotkol, že by mali prihliadať aj na to, aby starosta nemal nižší plat ako mal v
predchádzajúcej práci. Ing. Kušnír uviedol, že každý kto začína v novej práci začína na
základnom plate. Ing. Božik dodal, že po troch mesiacoch v práci sa plat zvyšuje a návrh je na
zvýšenie až po roku. Hlavný kontrolór upozornil, že starostovi sa bude plat prehodnocovať o
dva mesiace. Hlasovať sa bude o protinávrhu zvýšenie o 20% :
824,00 € x 1,98 = 1.631,52 €
zvýšenie o 20 % = 326,30 €
1 957,82 €
Plat mesačne 1.958,00 €
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 40/2015 u r č u j e
- plat starostu obce Alekšince v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom vo výške 1 958,00 €.
Hlasovanie: za: 4 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč
proti: 2 Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 40/2015 bolo schválené.

K bodu 14 Kronika obce za rok 2014 - návrh predloženého zápisu do kroniky
Starosta požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému materiálu. Pripomienky neboli
vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 41/2015 schvaľuje
- kronikárom predložený zápis udalosti za rok 2014 do obecnej kroniky
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 41/2015 bolo schválené.

K bodu 15 Obecné noviny: Štatút Alekšinských novín; Štatút Redakčnej rady
Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
Informoval Ing. Kušnír zástupca starostu o tom, že v roku 2013 bola zrušená redakčná rada,
noviny sa vydávali bez štatútu. Informoval poslancov o potrebe schválenia štatútu, aby sme
mohli začať s vydávaním obecných novín. Prílohou štatútu sú aj poplatky za reklamu v
obecných novinách. Požiadal o pripomienky. Bohumil Kišac upozornil, že navrhované
poplatky sú nízke a navrhol zvýšenie. Ing. Božik uviedol, že 30% zvýšenie by postačovalo.
Ing. Lipka navrhol zdvojnásobiť poplatky a zvlášť určiť poplatky pre interných a externých
záujemcov. Plošná inzercia a reklama podnikateľských subjektov:
interní tlač čierno biela
farebná
externí
1 strana formát A4
50,- €,
100.-€
+ 50%
½ strany formát A4
25,- €,
50,-€
+ 50%
¼ strany formát A4
10,- €,
20,-€
+ 50%
⅛ strany formát A4
5,- €,
10,-€
+ 50%
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1/16 strany formát A4

3,- €.

6,-€

+ 50%

Ďalej Ing. Kušnír oboznámil prítomných so Štatútom redakčnej rady. Informoval, že rada by
mala pozostávať minimálne z 5 členov, v štatúte je zakotvená štruktúra, stretnutia, návrhy
odmien. Ing. Božik mal dotaz, či sú odmeny zakotvené v rozpočte. Ing. Kušnír odpovedal, že
áno.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 42/2015 schvaľuje
a/ Štatút Alekšinských novín
b/ Štatút Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 42/2015 bolo schválené.

K bodu 16 Voľba Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
Ing. Kušnír informoval poslancov, že navrhuje redakčnú radu 7 člennú, bude pozostávať z
pracovníčky obecného úradu a občanov obce, ktorí majú záujem pracovať obecnými
novinami.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 43/2015 schvaľuje
Redakčnú radu Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky v zložení : Eva Cebová,
Mgr. Tomáš Hrubý, Ing. Vladimír Pleva, Mgr. Veronika Tylková, Marta Valentová, Patrícia
Orlíčková, Marián Maňúr
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 43/2015 bolo schválené.

K bodu 17 Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
Starosta obce informoval poslancov, že hlavný kontrolór obce sa písomne vzdal funkcie k
31.3.2015. Poďakoval mu za jeho dlhodobú, aktívnu a prínosnú činnosť pre obce. Dal slovo
hlavnému kontrolórovi, ktorý uviedol, že svoju činnosť chcel ukončiť ešte pred voľbami, ale
bývalý starosta ho požiadal, aby ešte zotrval vo funkcii. Poprial starostovi a poslancom veľa
úspechov v ich neľahkej a náročnej práci. Bohumil Kišac sa informoval, či je možné udeliť
hlavnému kontrolórovi odmenu. Ing. Horník upozornil, že nesmie prekročiť 30 %, k platu má
schválených 20 %.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Bohumila Kišaca uznesením č. 44/2015 schvaľuje
- odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10% z hrubého ročné platu
Hlasovanie: za: 4 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 2 Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka,
Uznesenie č. 44/2015 bolo schválené.

K bodu 18 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Alekšince
Ing. Kušnír oboznámil prítomných o podmienkach vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra a
predložil návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 45/2015
I. V y h l a s u j e
Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 17.04.2015, to je v piatok o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v
Alekšinciach.
II. P o v e r u j e
Starostu obce Alekšince zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej stránke obce Alekšince a oznámením
v regionálnych novinách.
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III. U r č u j e
Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Alekšince na 0,35 úväzku pracovného času.
IV. S c h v a ľ u j e :
Požiadavky na výkon funkcie Hlavného kontrolóra obce Alekšince.
Kvalifikačné predpoklady:
1. Úplné stredné vzdelanie s maturitou
2. Ďalšie predpoklady ktoré sú výhodou:
• Najmenej 5 ročná prax v oblasti verejnej, štátnej správy, resp. v kontrolnej činnosti







Prax v oblasti ekonomiky minimálne
Ovládanie PC – Word, Excel, Internet, Outlook Express
Znalosť zákona o obecnom zriadení, o účtovníctve, o majetku obcí a súvislosti s inými
právnymi predpismi
Užívateľské ovládanie počítača
Občianska a morálna bezúhonnosť

V. S c h v a ľ u j e:
Náležitosti prihlášky pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Alekšince








Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve,
Informáciu o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.

Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra obce Alekšince musia prihlášku doručiť poštou alebo osobne v
zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Alekšince,
Alekšince 389, 951 22 Alekšince, najneskôr do 02.04.2015 do 12. hod.
VI. s c h v a ľ u j e :
Spôsob voľby Hlavného kontrolóra obce Alekšince

1. Voľby Hlavného kontrolóra sa konajú tajným hlasovaním, na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Alekšinciach dňa 17.04.2015.
2. Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach z poslancov trojčlennú
volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a
vypracuje zápisnicu z voľby.
3. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred
poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.
4. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie.
5. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena,
akademického titulu a povolania. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Alekšince.
6. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta
za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky.
7. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je
a) na predpísanom tlačive
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta
8. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané
mená sa neprihliada.
9. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach (t.j. 4). Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
počet prítomných poslancov
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
počet odovzdaných hlasovacích lístkov
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
výsledok voľby, resp. II. kolo voľby
meno zvoleného hlavného kontrolóra
Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu,
na úväzok schválený Obecným zastupiteľstvo v Alekšinciach najneskôr do 14 dní po voľbe
hlavného kontrolóra.

Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 45/2015 bolo schválené.

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 46/2015 schvaľuje
- volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Alekšince v zložení:
Ing. Anton Kušnír – predseda komisie
Dušan Kotúč – člen komisie
Peter Čačaný – člen komisie
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 45/2015 bolo schválené.

K bodu 19 Delegovanie do rady školy
Starosta požiadal prítomných, aby na uvoľnené miesto navrhli do rady školy poslanca alebo
občana obce. Ing. Božik navrhol Bohumila Kišaca.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 47/2015 deleguje
- do rady školy poslanca obecného zastupiteľstva : Bohumila Kišaca
Hlasovanie: za: 4 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Ing. Anton Kušnír, Dušan Kotúč,
proti: 0
zdržal sa : 2 Bohumil Kišac, Ing. Andrej Lipka,
Uznesenie č. 47/2015 bolo schválené.

K bodu 20 - Rôzne
-Ing. Pavel Božik navrhol odmenu zástupcovi starostu. Ing. Kušnír sa poďakoval, ale odmeny
pre poslancov sa udeľujú na základe schváleného VZN obce. Ďalej požiadal o čiastočnú
úpravu prístupovej komunikácie k bytovke č. 440. Predložil predbežný rozpočet koľko by to
obec stálo, nie je to vysoká položka cca 220,00 € + náklady na stroje. Jedná sa o asfaltovú
drť. Ing. Lipka sa informoval, či cesta patrí obci a upozornil, že materiál je nebezpečný
odpad. Starosta odpovedal, že cesta je naša, ale pozemok pod cestou patrí cirkvi. Ing. Božik
uviedol, že z tohto materiálu sa bežne opravujú cesty. Upozornil na zničený poklop na
dažďovej kanalizácií pri bytovke.
- Starosta požiadal Ing. Božika, aby poslancov informoval o postupe výstavby chodníka na
Gecovské.
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- Starosta informoval poslancov, že naša žiadosť o motorové vozidlo od MV SR bola úspešná
a obec dostane motorové vozidlo.
-Bohumil Kišac navrhol zmeniť pracovnú dobu na obecnom úrade. Starosta upozornil
poslanca, že zmena pracovnej doby je v jeho kompetencií a zatiaľ sa nestalo, aby neboli
občania vybavení aj v nestránkové dni. Zatiaľ ponecháva pracovnú dobu na obecnom úrade
tak ako bolo doteraz.
K bodu 21 Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21. 30 hodine

Zapísala: Valéria Skokanová

..........................................

Overovatelia: Ing. Pavel Božik

.........................................

Bohumil Kišac

.........................................

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
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