Obecný úrad ,

951 22 Alekšince

ZÁPISNICA
z 5. rokovania – 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Alekšince zo dňa 19. 06. 2015
Prítomní: Radoslav Ťapušík - starosta obce
Poslanci : Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč,
Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová , Ing. Andrej Lipka
Neprítomný: Ing. Anton Zaťko- hl. kontrolór obce - PN
Ďalší prítomní : zástupcovia firmy ENERCONSULT s.r.o.
Verejnosť : občania v počte 11
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Žiadosti od občanov a organizácií
Prezentácia firmy ENERCONSULT s.r.o. – ponuka led osvetlenia pre obec
Návrh VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Alekšince
Smernica č. 1 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Alekšince
Smernica č.2 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince
Smernica č.3 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák. NR SR č.
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Alekšince
Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince ku dňu
31. 12. 2014.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
Záverečný účet obce za rok 2014
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2015
Informácia o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 3
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 všetci 7 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. 69/2015 OZ
a)schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Andrej Lipka, Ing. Pavel Božik
b) berie na vedomie overovateľov zápisnice : Peter Čačaný, Bohumil Kišac
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
c)konštatuje, že
-na rokovaní OZ bolo prítomných 7 poslancov
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka
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Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k programu. Neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince uznesením č. 69/2015 schvaľuje
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. Otvorenie
1.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Žiadosti od občanov a organizácií
Prezentácia firmy ENERCONSULT s.r.o. – ponuka led osvetlenia pre obec
Návrh VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Alekšince
Smernica č. 1 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Alekšince
Smernica č.2 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince
Smernica č.3 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce
Alekšince
Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Alekšince ku dňu
31. 12. 2014.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
Záverečný účet obce za rok 2014
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2015
Informácia o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 3
Rôzne
Záver
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 2 Kontrola uznesení
Starosta informoval o plnení uznesení a jemu zadaných úloh. Na 4. zasadnutí sa Ing. Božik
informoval, kedy sa začne robiť s opravou cesty k bytovke č.440. Starosta informoval, že
jednal s p. Andrášikom a bude možné cestu spevniť aj vyfrézovaným asfaltom. Na dotaz Ing.
Kušníra starosta odpovedal, že zisťoval možnosť opraviť výtlky na cestách frézovaným
asfaltom, ale tento materiál sa neodporúča. Ďalej informoval, že dvojstĺp už boli pracovníci
železníc odstrániť, ale nepodarilo sa im ho celý vytiahnuť. Naši verejnoprospešní pracovníci
to dokončia. Na požiadavku o osvetlenie zastávky na hl. ceste Nitra - Hlohovec, zriadenie
prechodu a zníženia rýchlosti, informoval starosta o stretnutí kompetentných. Stanovisko sme
doteraz neobdržali, o ďalšom možnom riešení bude starosta informovať na ďalšom zasadnutí.
Obyvateľom „polygónu“ boli zaslané výzvy na odstránenie čiernych stavieb, zástupcovia
rodín sa dostavili na rokovanie zastupiteľstva. Starosta odovzdal p. Čačanému vyúčtovacie
faktúry a výpis všetkých odberných miest, Ing. Lipku informoval, že obec vydala 2 licencie
na výherné automaty a 3 hracie automaty v Bistre u Fuňa a 3 v Rebece.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 žiadosti od občanov a organizácii
Informoval starosta obce:
- žiadosť od Ing. Eleny Hadvigovej o zámere uviesť projekt „Zober si knihu, prečítaj a vráť,
alebo vymeň za inú“ do praxe v našej obci. Jedná sa o skrinku s knihami , ktorá je osadená na
keramickom stĺpe, ktorý dodá Ing. Hadvigová a obec dá vyrobiť drevenú skrinku. Vhodné
miesto by bolo buď pred ZŠ alebo pred OcÚ.
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Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 71/2015 a) schvaľuje
-zámer vytvorenia miesta pre projekt „Zober si knihu, prečítaj a vráť, alebo vymeň za inú“
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

Na návrh Ing. Antona Kušníra OZ
b) ukladá Komisii pre výstavbu ŽP a ochranu verejného poriadku
- vybrať vhodné miesto pre umiestnenie tohto projektu
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

- žiadosť p. A. Štefankovej o vysypanie ulice pred pozemkom parc.č. 390/50 kameňom, aby
bol lepší prístup k pozemku aj za nepriaznivého počasia. Stavebná komisia preskúma
opodstatnenosť žiadosti a navrhne riešenie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 72/2015 berie na vedomie
- žiadosť p. Štefánkovej o úpravu komunikácie na Hlbokej ceste pred pozemkom parc. č.
390/50
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

- žiadosť hlavného kontrolóra obce o súhlas na podnikanie a vykonávanie inej zárobkovej
činnosti
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného uznesením č. 73/2015 udeľuje súhlas
- hlavnému kontrolórovi obce Alekšince Ing. Antonovi Zaťkovi na podnikanie a vykonávanie
inej zárobkovej činnosti
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

- starosta informoval prítomných o možnosti opätovného zaradenia obce Alekšince do
komplexného nakladania s odpadmi a do projektu Separácia komunálnych odpadov vstupom
do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 74/2015 poveruje starostu
obce - podaním žiadosti na Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi o súhlas na vstup do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

- starosta informoval, že občanom bytových domov súp. č. 371,372 a 373 bola zaslaná výzva
na odstránenie nelegálnych stavieb z obecného pozemku. Na zasadanie sa dostavili
zástupcovia dotknutých rodín. Poslanci udelili slovo Anne Rigovej, Jaroslavovi Rigovi,
Emílii Rigovej, Zuzane Majtanovej a Blažene Trnkovej
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

- A.Rigová – informovala poslancov, že tam býva už od roku 1980 a búdy sa tam nachádzali
už vtedy, prečo teraz riešia. V šopách majú naukladané drevo na zimu, chcela vedieť kde si to
potom majú dať.
Ing. Božik vysvetlil prítomným, že obec v prvom rade má záujem riešiť vzniknutú situáciu
zákonným spôsobom, chceme nájsť systém, dohodnúť sa. Môže sa to riešiť prenájmom
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obecných pozemkov alebo nejakým iným zákonným spôsobom. Informoval ich, že sa nejedná
len o ich osoby, ale bude sa to týkať všetkých občanov, ktorí užívajú obecné pozemky.
Ing. Kušnír potvrdil, že obec má záujem uviesť veci do zákonnej podoby, chceme sa hlavne
dohodnúť na podmienkach užívania.
- Z. Majtánova sa spýtala, kde budú chodiť na toalety, keď im zbúrajú tie ich a či si poslanci
myslia, že to bude inak vyzerať, keď si pozemok odkúpia. Požiadala o pridanie verejného
osvetlenia pred ich dom.
- J. Rigo chcel vedieť aká bude dohoda o nájme, čo majú urobiť keď majú záujem o kúpu
pozemku,
Poslanec Kišac upozornil, že obec nemá záujem predať predmetné pozemky, len ich prenajať,
obec chce dosiahnuť, aby sa priestor pred vašimi domami skultúrnil.
- E. Rigová sa ohradila, že priestor pred nimi si oplotili na základe ústneho súhlasu bývalého
starostu. Uviedla, že mali záujem o nájomné byty, ktoré im obec sľubovala, ale nepostavila.
D. Kotúč upozornil, že nesúhlasili s lokalitou, kde mali byť postavené soc. byty, chceli
v strede obce, kde obec nemala pozemky na výstavbu.
- B. Trnková taktiež potvrdila, že bývalý starosta im dovolil oplotiť pozemok, ešte im ho aj
vymeral.
Ing. Anton Kušnír dodal, že žiadne povolenie od obce nedostali a bývalý starosta ich
zavádzal. Ing. Božik upozornil, že to nebolo oficiálne riešenie, obec to chce dostať do
zákonnej podoby.
Starosta upozornil prítomných spoluobčanov, že je potrebné plniť si povinnosti voči obci. Na
základe výzvy, ktorú im obec zaslala majú ešte 10 dní na podanie žiadosti.
Poslanci udelili slovo p.Erike Vencelovej
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

- p. Vencelová požiadala o odstránenie drôtu, ktorý vyčnieva zo zeme pri chodníku pri dome
súp. č. 372, už viac krát ho odsúvala z chodníka, kde bol prekážkou, p. Čačaný informoval, že
sa jedná o nefunkčný drôt, ktorý sa používal pri výstavbe 6+9 b. j., drôt bude odstránený. E.
Vencelová, ďalej upozornila na problémy s balkónom, ktoré mal riešiť ešte bývalý starosta,
ale nič sa nedialo. Informovala, že nájomníci majú záujem si okolie bytovky skultúrniť
a chceli by dosadiť tuje na miesta, kde sú vyschnuté. Žiada poslancov o súhlas.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 75/2015 udeľuje súhlas
- nájomníkom obecných bytov súp. č. 494 a 495 na doplnenie výsadby okolo 6 b. j.+ 9 b. j.
vhodným drevinami, výber drevín bude konzultovaný so starostom obce
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

E. Vencelová sa ďalej informovala, že pes p. Rigovej pohryzol opatrovateľku jej sestry, keď
išla na autobus, chcela vedieť či to už obec rieši. Starosta informoval, že prípad rieši polícia,
spis nebol ešte odovzdaný obci na doriešenie.
K bodu 4 Prezentácia firmy ENERCONSULT s.r.o. – ponuka led osvetlenia pre obec
Starosta privítal zástupcov firmy, ktorí prišli prezentovať úspornejšie svietidlá verejného
osvetlenia. Poslanci udelili slovo zástupcom firmy ENERCONSULT s.r.o.
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka
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Zástupca firmy /ZF/uviedol, že ich návrh nebude obec stáť žiadne financie, počas celého
obdobia na ktoré je uzatvorená koncesná zmluva zabezpečujú starostlivosť o cele verejné
osvetlenie v obci. Pokiaľ sa bude investícia splácať, osvetlenie je vlastníctvom firmy. Po
skončení doby uvedenej v koncesnej zmluve vzniknutá úspora ide na obec. Obci odpadajú
náklady na údržbu a opravy. Ing. Kušnír chcel vedieť akú životnosť majú led-lampy a čo
potom, keď sa začnú kaziť, budú sa musieť meniť celé? ZF - koncesionár je povinný ju
vymeniť. Ing. Božik chcel vedieť keď skončí záruka 3 roky, potom opravy platí obec, alebo
je to zakotvené v zmluve. Ing. Kušnír chcel vedieť kde v okolí Nitry už montovali tieto
svietidlá. ZF - najbližšie Starý Tekov a na Záhorí. Ing. Božik mal dotaz na referencie z obcí
a v koľkých obciach ich montovali. ZF - 21 obcí v priebehu jedného roka, sú nová 3 ročná
firma. P. Čačaný mal dotaz či sadajú svietidla nadstavovať aj jednotlivo, požiadal
o podrobnejší popis cien . ZF informoval, že sa to dá, ale je to vyššia investícia, popis cien
dodá. Uviedol, že predkladá návrh, ale spresní sa to pri audite svietidiel. Starosta upozornil, že
všetko je vecou dohody. ZF- dodal, že im ide len o to, aby obec svietila lacnejšie a ponúkol,
že vedia obci dodať na skúšobnú dobu 1-2 týždne prezentačné svietidlo.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného uznesením č. 76/2015 berie na vedomie
- prezentáciu firmy ENERCONSULT s.r.o. – ponuka led osvetlenia pre obec
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 5 VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
Ing. Kušnír informoval, že k návrh VZN boli vznesené pripomienky, ktoré boli zapracované.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 77/2015 schvaľuje
-VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Alekšince
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu č. 6 Smernica č. 1/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v
pôsobnosti obce Alekšince
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Ing. Kušnír informoval, že smernica
bola vypracovaná ešte bývalým hlavným kontrolórom , ktorý je nedokončil a neskôr stiahol
zo zastupiteľstva, takže bola vypracovaná nanovo. Smernica upravuje základné pravidlá, ciele
a spôsob vykonávania finančnej kontroly, realizovanej podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole v znení neskorších predpisov a podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Smernica je súčasťou jednotného a komplexného
systému finančného riadenia, zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými prostriedkami obce Alekšince , ako aj pri iných činnostiach orgánov obce.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 78/2015 schvaľuje Smernicu č. 1/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Alekšince
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu č. 7 Smernica č. 2/2015 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na
reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince
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Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Ing. Kušnír informoval o potrebe
vypracovania tejto smernice. Pripomienky neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 79/2015 schvaľuje Smernicu č.2/2015 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné
účely obce Alekšince
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu č. 8 Smernicu č.3/2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v podmienkach obce Alekšince
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Smernicu spracoval hlavný kontrolór
obce Ing. Anton Zaťko. Pripomienky neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Bohumila Kišaca uznesením č. 80/2015 schvaľuje Smernicu č.3/2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona NR SR č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce
Alekšince
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu č. 9 Správu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a
záväzkov obce Alekšince ku dňu 31. 12. 2014.
Ing. Kušnír informoval poslancov, že z vykonanej inventarizácie nebola napísaná správa,
ktorú teraz predkladá dodatočne na prerokovanie. Ide len informovanie o výsledkoch
inventarizácie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 81/2015 berie na vedomie
- Správu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce
Alekšince ku dňu 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 10-Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
Starosta prečítal záver stanoviska hl. kontrolóra obce, ktorý sa ospravedlnil: Návrh
Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014 obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §
16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol pred schválením
zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým v zmysle § 19 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce
za rok 2014 nebolo do prerokovania návrhu záverečného účtu audítorom overené. Na základe
vyššie uvedených skutočností odporúčam, aby Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach
prerokovanie predloženého Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014 uzatvorilo s výrokom
,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Anny Moravcovej uznesením č. 82/2015 berie na vedomie -Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka
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K bodu 11 Záverečný účet obce za rok 2014
Ekonómka obce oboznámila prítomných o tom ako obec hospodárila v roku 2014. Starosta
pochválil ekonómku za vynikajúco spracovaný záverečný účet. Ing. Kušnír informoval
prítomných, že obec v roku 2014 skončila po dlhom čase v pluse. Na základe týchto
skutočností ohľadom finančných prostriedkov, ktoré bude musieť obec Alekšince vrátiť
alebo splatiť navrhujeme prerozdelenie prebytku rozpočtu nasledovne:
Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 145 058,99 Eur takto: do rezervného
fondu výšku 26 455,23 €; zostatok prebytku hospodárenia v sume 118 603,76 € € použiť na
vyrovnanie schodku finančných operácií v sume 75 064,35 Eur, prevod finančných
prostriedkov na analytický účet fondu opráv v sume 39 561,79 Eur, prevod fin. prostriedkov na
analytický účet finančné zábezpeky v sume 3 977,62 Eur
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 83/2015 schvaľuje
A./ Celoročné hospodárenie obce Alekšince za rok 2014 bez výhrad.
B./Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 145 058,99 € takto:
1. prídel do rezervného fondu vo výške 26 455,23 €
2. zostatok prebytku hospodárenia v sume 118 603,76 € použiť na:
- vyrovnanie schodku finančných operácií v sume 75 064,35 €,
- prevod finančných prostriedkov na analytický účet fondu opráv v sume 39 561,79 €,
- prevod fin. prostriedkov na analytický účet finančné zábezpeky v sume 3 977,62 €.
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 12 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015
Materiál bol poslancom predložený k pripomienkovaniu. Pripomienky neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 84/2015 schvaľuje
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Alekšince na 2. polrok 2015
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 13 Informácia o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v nár.hospodárstve SR
Ing. Kušnír informoval prítomných, že po určení platu starostu, musí OZ raz ročne opätovne
prerokovať plat starostu obce. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca
hospodárstva SR za rok 2014 je vo výške 858,- € podľa Štatistického úradu SR. Plat starostu
obce s počtom obyvateľov do 3000 sa násobí koeficientom 1,98. Výpočet 858x1,98=1698,84
zaokrúhlené na 1 699,00 Eur. Starostovi bolo uznesením č. 40/2015 schválené zvýšenie platu
o 20%. Keďže v rozpočte bolo na rok 2015 plánovaný základný plat, nemáme toto navýšenie
kryté rozpočtom, žiada poslancov aby dobre zvážili túto skutočnosť.
Starosta si váži od poslancov plat, ktorý mu bol schválený začiatkom roka s odmenou 20%. Je
si vedomý toho, že zvýšenie nebolo zahrnuté v rozpočte a ohodnotenie sa má dávať až po
dosiahnutí výsledkov. Tento rok pôjde na základný plat a budúci rok môžu poslanci
rozhodnúť o zvýšení podľa dosiahnutých výsledkov.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 85/2015 berie na
vedomie
- Informáciu o úprave platu starostu obce s účinnosťou od 01.01.2015 v súvislosti
s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok
2014 vo výške 858,- € podľa Štatistického úradu SR
b/schvaľuje

7

- zákonný plat starostu obce v zmysle §3 ods.1 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2014 a násobok podľa §54 ods.1 zákona
č.253/1994 Z. z., vo výške 1699,00 € s účinnosťou od 1.6.2015.
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Dušan Kotúč

K bodu 14 - Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Starosta informoval, že Ing. Zaťko je hlavným kontrolórom aj obce Vinodol a je nutné
schváliť predloženú zmluvu obomi obcami. Zmluva sa môže podľa potreby raz ročne meniť.
B.Kišac chcel vedieť,či má vymedzené hodiny. Starosta informoval poslancov, že hl.
kontrolór chodí na úrad raz týždenne a to v stredu a s pracovníkmi komunikuje mailom, podľa
potreby sa prispôsobí.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 86/2015 schvaľuje
- Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 15 Rozpočtové opatrenie na rok 2015 – Úprava rozpočtu č.3
Ing. Kušnír informoval prítomných o predloženom návrhu úpravy rozpočtu č. 3. Obec tento
rok bude pokračovať vo výstavbe projektu Kanalizácia, kde bude poskytnutý kapitálový
transfer vo výške výdavkov 200 000 Eur. Vlastné výdavky vo výške 10 250 Eur budú hradené
z rezervného fondu obce. Lávka pri chodníku Gecovské bude hradené z rezervného fondu
obce vo výške 6 500 Eur. Upozornil, že došlo k prekročenie rozpočtu v niektorých položkách
a až následne bol rozpočet upravený. Požiadal starostu a ekonómku, aby dôsledne sledovali
čerpanie rozpočetu, aby nedochádzalo k prekročeniu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 87/2015 schvaľuje
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 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 nasledovne:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií
Výdavky celkom
Rozdiel

812 197,- Bežné príjmy spolu
335 886,- Kapitálové príjmy spolu
28 055,- Príjmy z finančných operácií
Vlastné príjmy RO s PS
1 176 138,- Príjmy celkom
+ 69 500,-

867 546,291 842,16 750,0,1 176 138,+ 69 500,-

Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

K bodu 16 Rôzne
Ing. Božik navrhol dať do obecných novín upozornenie pre majiteľov psov starších ako pol
roka na splnenie daňovej povinnosti za psa.
B. Kišac informoval o neúspešnej voľbe riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ. Prihlásení boli 4
kandidáti – tri ženy a jeden muž. V tajnom hlasovaní bol určený víťaz rozdielom jedného
hlasu, ale následným tajným hlasovaním uznesenia nebol víťaz potvrdený. Musí byť nové
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výberové konanie. Starosta informoval, že nezvolením riaditeľa sa skomplikovala situácia na
škole. Zastupujúcej riaditeľke končí zmluva k poslednému júnu, ako aj viacerým učiteľom.
Musí poveriť nového riaditeľa do ukončenia voľby, ale ten nemusí mať vôľu riešiť pracovné
zmluvy učiteľov.
Starosta požiadal Ing. Lipku o zapožičanie klubovne pre deviatakov na rozlúčkový večierok.
Ing. Lipka súhlasil.
Starosta oboznámil poslancov o možnosti napojenia filtrácie na obecnú vodu, ktorá by stála
obec cca 80 000,-€.
Ing. Kušnír oboznámil prítomných, že ako každý rok aj tento sa 4.7.2015 bude konať
futbalový turnaj na miniihrisku, preto navrhuje na túto akcii bezplatné užívanie miniihriska.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 88/2015 schvaľuje
- bezplatné užívanie miniihriska na letný turnaj konaný dňa 4.7.2015
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

Starosta informoval poslancov, že počas prázdnin minihrisko by malo byť sprístupnené pre
deti v čase od 8.00 do 15.00 hod.
A. Moravcová informovala starostu, že na ČOV pri 6 + 9 b. j. je opätovne zlomený poklop,
treba ho vymeniť.
Ing. Andrej Lipka prečítal správu zo zasadania komisie pre ochranu verejného záujmu
a konštatoval, že podané majetkové priznania boli v súlade so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 89/2015 berie na vedomie
– správu komisie na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

Ing. Lipka sa informoval, v akom štádiu je projekt „Lávka cez potok“. Starosta oboznámil
prítomných, že t.č. riešime vysporiadanie pozemku pod lávkou a následne budeme riešiť
výberové konanie.
Ekonómka obce upozornila poslancov na včasné dodanie zápisníc z komisií z dôvodu
polročných odmien pre predsedov a členov komisie.
K bodu 17 Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21. 20 hodine
Zapísala: Valéria Skokanová

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

Overovatelia: Peter Čačaný

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

Bohumil Kišac

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

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
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