Obecný úrad , 951 22 Alekšince
ZÁPISNICA
zo 7. rokovania– 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Alekšince zo dňa 04. 09. 2015
Prítomní: Radoslav Ťapušík - starosta obce
Poslanci : Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč,
Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová,
Neprítomný: Ing. Andrej Lipka /ospravedlnený/
Ďalší prítomní : pán Miloš Zverina
Verejnosť : občania v počte 3
Program :
1.

Otvorenie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Žiadosti od občanov a organizácií
Správa riaditeľky ZŠ s MŠ
Vydanie publikácie k výročiu obce v roku 2016
Odstúpenie od zmluvy s NKS
Ponitrianske združenie pre separovaný zber
Výmena osvetlenia v obci
Zámer výstavby novej bytovky
Zámer výstavby chodníka ul. Železničná v časti medzi železničnými priecestiami
Návrh Štatútu krízového štábu obce Alekšince
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 2
Správa starostu obce z rekonštrukcie materskej škôlky
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 1.1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie
Uznesením č. 95/2015 OZ
a) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Peter Čačaný, Anna Moravcová
b) berie na vedomie overovateľov zápisnice : Ing. Pavol Božik, Bohumil Kišac
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
c)konštatuje, že
-na rokovaní OZ bolo prítomných 6 poslancov 1 poslanec ospravedlnený
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč

Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k programu. Ing. Kušnír dokladá za bod 12 ako
bod 13 –Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu č.5
Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince uznesením č. 96/2015 schvaľuje
1. Otvorenie
1.1Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Kontrola uznesenia
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Žiadosti od občanov a organizácií
Správa riaditeľky ZŠ s MŠ
Vydanie publikácie k výročiu obce v roku 2016
Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s NKS
Ponitrianske združenie pre separovaný zber
Výmena verejného osvetlenia v obci
Zámer výstavby novej dvojbytovky
Zámer výstavby chodníka ul Železničná v časti medzi železničnými priecestiami
Návrh Štatútu krízového štábu obce Alekšince
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 2
Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 5
Správa starostu obce z rekonštrukcie materskej škôlky
Rôzne
Záver
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 2 Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Anton Kušnír :
uz.č. 71/2015 b) ukladá Komisii pre výstavbu ŽP a ochranu verejného poriadku
- vybrať vhodné miesto pre umiestnenie tohto projektu
Ing. Božik informoval, že miesto je vybrané, realizácia je naplánovaná na september - október
2015.
uznesenie splnené
uz.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
uznesenie splnené
uz.č.92/2015 ukladá komisii pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport - prerokovať a
vypracovať odporúčacie kritériá na prijímanie detí do materskej škôlky v spolupráci s
riaditeľom/riaditeľkou školy a pedagogickou radou.
uznesenie trvá
K bodu 3 Žiadosti od občanov a organizácii
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami:
- oznámenie Ing.Ľuboša Horku o odstúpenie ako člena z Rady školy k 1.8.2015
Starosta informoval prítomných, že oslovil Ing.Bíru, ktorý súhlasil z členstvom.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 97/2015 berie na vedomie
- oznámenie o vzdaní sa členstva v Rade školy pri ZŠ s MŠ Alekšince
poveruje
- Ing. Gabriela Biru za nového člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

- žiadosť Cirkevného centra voľného času o finančnú dotáciu pre žiačku Bibianu Miškolciovú
- žiadosť Unique Fight Club o finančnú pomoc pre športovkyňu Karin Bahelkovú
Obecné zastupiteľstvo na návrh Bohumila Kišaca uznesením č. 98/2015 ukladá finančnej
komisii - prerokovať žiadosť Cirkevného centra voľného času Nitra a žiadosť Unique Fight
Club Nitra o financie
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
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- žiadosť p. Wilhelmovej o pomoc pri riešení problému s veľkými mlákami, ktoré zostávajú
na komunikácii po dažďoch.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Anny Moravcovej uznesením č. 99/2015 odporúča
starostovi obce- zistiť vlastníka nehnuteľnosti č. par.118/41 a vyzvať ho k náprave
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

- žiadosť Združenia matrikárov a matrikárok o finančný príspevok
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 100/2015 berie na vedomie
- žiadosť Združenia matrikárov o finančný príspevok
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

-žiadosť občanov bytových domov súp.č. 371,372 a 373 o prenájom pozemkov, ktorý užívajú.
Ing.Božik odporúča riešiť žiadosti individuálne.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 101/2015 ukladá komisii
pre výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku - prerokovať žiadosti od
občanov individuálne a návrh predložiť na zasadanie OZ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

-žiadosť D. Majtana o poskytnutie jednoizbového bytu. Vzhľadom k tomu, že obec nemá t. č.
voľné byty odporúča dať zamietavú odpoveď.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 102/2015 poveruje
starostu obce - zaslať žiadateľovi D. Majtanovi o jednoizbový byt negatívnu odpoveď
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
proti: 0
nehlasoval: 1 Bohumil Kišac

-žiadosť pani Eriky Vencelovej o pomoc s nevládnou sestrou. Hlavný kontrolór obce
upozornil, že obec nemá žiadne zariadenie, v ktorom by mohla byť pacientka umiestnená.
O slovo požiadala p.Vencelová.
OZ udeľuje slovo pani Erike Vencelovej
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Žiadateľka informovala, že sestra nechce byť umiestnená v soc.zariadení, má malú dcérku.
Teraz sa o ňu stará jej matka a jedna opatrovateľka, starostlivosť musí byť po celých 24
hodín. Agentúra už odmieta poskytnúť opatrovateľku, keďže stav pacientky je vážny a mala
by ju opatrovať zdravotná sestra. Opatrovateľku platia zo svojich financií, ktoré pomaly
dochádzajú, potrebovali by ešte jednu, aby sa mohli striedať, len je ich ťažko nájsť.
Ing.Kušnír informoval, že komisia rieši VZN. Starosta prisľúbil pomoc spoločne
s poslancami.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 103/2015 berie na
vedomie - žiadosť pani Vencelovej – prosba o pomoc riešenia situácie s nevládnou sestrou
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
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K bodu 4 Správu riaditeľky ZŠ s MŠ Alekšince
Starosta ospravedlnil pani riaditeľku ZŠ s MŠ. Oboznámil poslancov, že Správa z výchovnovzdelávacej činnosti .... za rok 2014/2015 je na schválení v Rade školy. Ďalej informoval
prítomných o prijatí nových učiteliek do MŠ z dôvodu zvýšenia kapacity detí, ktoré boli
prijaté po rekonštrukcii priestorov materskej školy. Predložil žiadosť Základnej školy
s materskou školou o navýšenie rozpočtu na mzdy a odvody pre materskú školu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 104/2015 a/ berie na
na vedomie - správu riaditeľky ZŠ s MŠ Alekšince
b/ukladá finančnej komisii- prerokovať žiadosť o navýšenie rozpočtu na mzdy a odvody pre
materskú školu a návrh predložiť na najbližšie zasadanie OZ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 5 -Vydanie publikácie k 860. výročiu obce v roku 2016
Starosta informoval o blížiacom sa termíne osláv obce. Ešte v roku 2014 sa začali robiť
prípravy na vydanie novej publikácie-monografie o obci. Požiadal pána Zverinu, ktorý je od
začiatku zaangažovaný do tvorby publikácie, aby podal správu o prípravách. Poslanci
schvaľujú udelenie slova p. Milošovi Zverinovi.
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Pán Zverina informoval prítomných o postupných prácach na tvorbe monografie o obci
Alekšince. Rozdal poslancom materiál o obsahovej stránke monografie o obci a rozpočet na
monografiu, ktorý aj okomentoval. Uviedol, že články sú spracované, keď budú uhradené
financie autorom, môže sa začať príprava na tlač. Rozpočet na monografiu je v sume cca
5000,00 €, ďalšie financie budú potrebné na tlač, tie sa odvíjajú od počtu a kvality.
Informoval poslancov, že vydanie publikácie je už zaregistrované v národnej knižnici pod
hlavičkou jeho firmy. Monografia by mala obsahovať cca 250 strán + kvalitné fotografie.
Obec môže žiadať dotácie na vydanie monografie o obci, treba osloviť sponzorov.
Starosta informoval, že obec zriadi komisiu na prípravu osláv 860. výročia obce a požiadal p.
Zverinu o účasť v tejto komisii. Pán Zverina súhlasil. Ing. Anton Kušnír sa opýtal, či by
súhlasil, ak by obec zobrala pod seba tú publikáciu a dokončila ju k výročiu obce. Pán
Zverina v tom nevidí problém, keďže posledný rok neprebehli žiadne práce na publikácií.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 105/2015 berie na
vedomie - správu p,Zverinu o rozpracovaní a obsahu monografie obce Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu č. 6 -Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s NKS
Starosta informoval prítomných o nutnosti vstúpiť do združenia, ktoré rieši celý systém zberu
odpadu .
Obecné zastupiteľstvo na návrh Bohumila Kišaca uznesením č. 106/2015 a/ súhlasí s odstúpením od zmluvy uzatvorenej s Nitriaskými komunalnými službami
a na návrh Anny Moravcovej
b/ odporúča starostovi obce
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-zaslať Nitrianskym komunálnym službám výpoveď od zmluvy
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu č. 7 Vstup do Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Starosta informoval prítomných, že
každá domácnosť uzatvorí so združením zmluvu o bezplatnom prenájme nádob.
Zmluva bude občanom doručená k podpisu domov, čo zabezpečí obec. Pred zahájením zberu
sa uskutoční Verejné zhromaždenie občanov , na ktorom zástupca združenia odpovie na
všetky otázky občanov a vysvetlí podrobnosti a špecifiká zberu. Zahájenie separácie
v domácnostiach začne dňom 1.1.2016 podľa harmonogramu / kalendára zberu /, ktorý bude
doručený do každej domácnosti . Poslanci mali dotazy, ktoré im budú zodpovedané na
zhromaždení občanov. Zmluvu poslanci nepripomienkovali.
Ing. Kušnír sa vyjadril, že by sme mohli požiadať Ponitrianske združenie o vyčistenie
zberného dvora pred prechodom do ich združenia.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 107/2015 schvaľuje
- vstup obce Alekšince do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi Výčapy –Opatovce .
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

a uznesením číslo 108/2015 schvaľuje
- Zmluvu o vstupe obce Alekšince do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi Výčapy –Opatovce .
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu č. 8 Výmena verejného osvetlenia v obci
Starosta informoval, že 19.6.2015 prezentovala firma ENERCONSULT s.r.o. – ponuku led
osvetlenia pre našu obec. B.Kišac uviedol, že ponuka výmeny VO je iná ako v prezentácii,
vychádza to drahšie. P.Čačany navrhuje ísť do výmeny svietidiel neskoršie etapovito , podľa
financií.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného uznesením č. 109/2015 zamieta
- výmenu verejného osvetlenia v obci Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu č. 9 Zámer výstavby novej dvojbytovky
Ing. Kušnír informoval poslancov, že bol vykonaný prieskum záujmu o byty, v prieskume
bolo 21 záujemcov, okrem tých ktorí majú na obci podanú žiadosť. Starosta informoval, že
pre výstavbu je navrhnutá lokalita na parc.č.108/1. Pôvodne mala byť výstavba na parcele
pred ZŠ, ale tá by si vyžadovala zmenu územného plánu, čo je zdĺhavý proces.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č.110/2015 schvaľuje
- investičný zámer vybudovať v katastri obce Alekšince na parc.č. 108/1 obecné nájomné
bytové jednotky
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
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K bodu 10- Zámer výstavby chodníka na ul.Železničná v časti medzi želez. priecestiami
Starosta informoval, že z dôvodu nebezpečného úseku cesty medzi železničnými
priecestiami pre chodcov, by poslanci mali pouvažovať o zámere výstavby chodníka na
tomto úseku. Ing. Kušnír dodal, že teraz by sa schválil zámer a budúci rok budeme riešiť
projektanta a podľa rozpočtu uvidíme kedy by to bolo možné realizovať.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 111/2015 schvaľuje -Investičný zámer výstavby chodníka na ul. Železničná v časti medzi železničnými
priecestiami
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 11 Návrh Krízového štábu obce Alekšince
Materiál bol poslancom a hlavnému kontrolórovi predložený na pripomienkovanie. Hlavný
kontrolór uviedol, že v štatúte nemusia byť uvádzané mená. Pri zmene mena sa nemusí štatút
meniť dodatkom.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného uznesením č. 112/2015 schvaľuje -- Štatút
krízového štábu obce Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 12 Rozpočtové opatrenie -úprava rozpočtu č.2
Ing. Kušnír informoval, že úprava rozpočtu bola predložená na zasadaní v marci
a prezentovaná starostom, ale sa nezobrala na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 113/2015 berie na
vedomie - Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č.2
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč

K bodu 13 Rozpočtové opatrenie -úprava rozpočtu č.5
Ing. Kušnír informoval poslancov o predloženej úprave rozpočtu č.5.
Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach schválilo dňa 29. 12. 2014 uznesením č. 19/2014
rozpočet na rok 2015.Rozpočet obce Alekšince na rok 2015 bol schválený v objeme:
Bežné príjmy 866 183,- €; Bežné výdavky 806 669,- €; Kapitálové príjmy 234 717,- €;
Kapitálové výdavky 266 176,- €; Príjmové finančné operácie 0,-€; Výdavkové finančné
operácie 28 055,- €. Celkový rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný.
Bežné príjmy
Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením
04.09.2015

SPOLU

Kód
zdroja

41

Analytické
členenie

111 003

Názov
položky

Schválený
rozpočet
2015

Úprava
rozpočtu
2015
v
EUR
- 2 316

Výnos dane
357 632
z príjmov
samospr.
357 632
- 2 316

Úprava
rozpočtu
č. 5 / 2015
v EUR

Rozpočet
po úprave
v EUR

+ 996

356 312

+996

356 312

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BP:
Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2015 v časti bežných príjmoch nastala z dôvodu prekročenia
výšky schválených súm na rok 2015, a to:
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-

111 003: výnos dane z príjmov – položka bola v predchádzajúcich úpravách znížená
o sumu 2 316 Eur a v úprave č. 5 sa zvýšila o sumu 996 Eur. Celková suma v rozpočte
je 356 312 Eur.

Kapitálové príjmy
Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením
04.09.2015

Kód
zdroja

2 111

Analytické
členenie

322 001 8

SPOLU

Názov položky

Schválený
rozpočet
2015

Úprava
rozpočtu
2015
v EUR

Rozpočet po
úprave
v EUR

Kamerový systém
15 000
+ 15 000
30 000
ŠR
15 000
+ 15 000
30 000

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KP: Obci bude poskytnutá dotácia na kamerový systém.
Príjmové finančné operácie -Použitie rezervného fondu
Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtov
ým
opatrením
04.09.2015
04.09.2015

Kód
zdro
ja

Analytick
é členenie

3 46
3 46

454 001
454 001

Názov položky

Schválen
ý
rozpočet
2015

Úprava
rozpočtu
2015
v EUR

Úprava
rozpočtu
č. 5 / 2015
v EUR

Rozpočet
po úprave
v EUR

Rekonštrukcia soc. zar. ZŠ
Kapitálové projekty

0
0

0
16 750

+ 3 290

3 290

SPOLU

0

+ 16 750

+ 3 290

20 040

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu PFO:
Obec využije finančné prostriedky na kapitálové výdavky z rezervného fondu, a to:
- Rekonštrukcia soc. zariadenie vo výške 3 290 Eur, zámer použitia rezervného fondu
bol schválený vo výdavkovej časti rozpočtu v 3. úprave rozpočtu 2015.
Bežné výdavky
Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením
04.09.2015

Kód
zdroja

Analyti
cké
členeni
e

Názov položky

Schválený
rozpočet
2015

41

637 003

04.09.2015

41

635 006

04.09.2015

41

633 006

04.09.2015

41

633 006

04.09.2015
04.09.2015

41
41

633 010
636 001

Propagácia a
reklama
Údržba umelého
ihriska
Všeobecný
materiál KD
Materiál
automobil, traktor
Pracovné odevy
Nájomné za
prenájom
pozemkov, budov
Dohoda

04.09.2015

41

637 027
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Úprava
rozpočtu
č. 5 / 2015
v EUR

Rozpočet po
úprave
v EUR

300

Úprava
rozpočtu
2015
v
EUR
0

+ 50

350

500

0

+ 305

805

300

0

+ 50

350

120

0

+ 60

180

100

90
0

+ 50

240

+ 150

650

- 400

600

500
0

+ 1 000

04.09.2015

41

637 002

04.09.2015

41

642 014

o vykonaní práce
Kamerový systém
VO
Strava zo soc.
fondu

150

0

+ 50

200

0

+ 400

+ 600

1 000

SPOLU
1 970
+ 1 490
+ 915
4 375
Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BV:
Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2015 v časti bežných výdavkoch nastala z dôvodu prekročenia
výšky schválených súm na rok 2015, a to:
- 637 003 propagácia a reklama zvýšený výdavok na reklamu a propagáciu obce
Alekšince na internete
- 635 006 údržba umelého ihriska – nákup osvetlenia
- 633 006 všeobecný materiál KD – nákup kuchynského riadu
- 635 004 štand. údržba prev. strojov: kontrola hasiacich prístrojov
- 633 006 materiál automobil, traktor – nákup náhradných dielov na auto KIA
- 633 010 pracovné odevy – nákup pracovného oblečenie pre aktivačných pracovníkov
- 637 027 dohoda o vykonaní práce – v predchádzajúcej úprave bola položka zvýšená
o 1 000 Eur prijatím pracovníka na dohodu o vykonaní práce.
Zníženie položky v úprave č. 5: ukončenie dohody o vykonaní práce
- 637 002 verejné obstarávanie- III. etapu kamerového systému v obci
- 642 014 strava hradená zo sociálneho fondu
Kapitálové výdavky
Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtov
ým
opatrením
04.09.2015

Kód
zdroja

2 41

716 3

04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015

2 41
2 41
2 41
2 41
2 41
2 111
2 41

717 001 1
717 001 2
717 001 3
717 003
713 005
713 005
713 001

Analytic
ké
členenie

Názov položky

Projektová dok. Kanal.
odb.
Kanalizácia I. II. etapa
Čistička odp. vôd
Kanalizačné odbočenie
Prístavba TJ kabín
Kamerový systém
Kamerový systém
Merače na radiátory MŠ

Schválen
ý
rozpočet
2015 v

Úprava
rozpočtu
2015
EUR

Úprava
rozpočtu
č. 5 /
2015
v EUR

Rozpočet
po úprave
v EUR

0

0

+ 200

200

0
8 000
0
0
3 759
15 000
1 800

+10 250
- 7170
+ 300
+ 250
0
0
- 600

+ 277
+ 230
+ 25
+ 80
+ 3 759
+ 15 000
- 1 200

10 527
1 060
325
330
7 518
30 000
0

SPOLU
28 559
+ 3 030
+ 18 371
49 960
Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KV:
- 716 003 – doplnenie projektovej dokumentácie potrebnej k projektu Kanalizačné
odbočenie
- 717 001 1 – Kanalizácia I. II. etapa bude úpravou č. 5 druhýkrát zvýšená na potrebnú
sumu podmienenou zmluvou o poskytnutí dotácii z environfondu a o podmienkach
o úhrade min. 5% z celkovej sumy z vlastných prostriedkov
- 717 001 2 – Čistička odpadových vôd bola v predchádzajúcej úprave znížená
z dôvodu neposkytnutia dotácie z envinronfondu, ale obci vznikli iné vlastné výdavky,
ako geometrické zameranie, či stavebný dozor a tým vzniklo zvýšenie položky
v úprave č. 5

8

-

717 001 3 – Kanalizačné odbočenie- druhé zvýšenie položky z dôvodu úhrady
stavebného povolenia
717 003 – Prístavba TJ kabín – druhé zvýšenie položky z dôvodu technickej
prehliadky potrebnej ku kolaudácii projektu
713 005 – Kamerový systém – poskytnutie dotácii na kamerový systém
713 001 – Merače na radiátory v MŠ – položka bola úpravou č. 5 zrušená

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 114/2015 schvaľuje
-zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2015 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 podľa priloženého návrhu:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií
Výdavky celkom
* Rozdiel

812 862,- Bežné príjmy spolu
354 507,- Kapitálové príjmy spolu
28 055,- Príjmy z finančných operácií
Vlastné príjmy RO s PS
1 195 424,- Príjmy celkom
+ 94 524,-

868 265,306 842,20 317,0,1 195 424,+ 94 524,-

Rozdiel medzi schváleným rozpočtom na rok 2015 a medzi úpravou č. 5 / 2015. Zvýšenie
celkového schváleného rozpočtu o sumu 94 524 Eur.
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč

K bodu 14 - Správa starostu obce z rekonštrukcie materskej školy
Starosta informoval, že z dôvodu neprijatia 9 detí do materskej školy sme sa rozhodli
svojpomocne rekonštrukciou MŠ rozšíriť kapacitu škôlky. Rekonštrukcia stála obec doteraz
len 614,00 €, práce boli vykonané sponzorsky. Poďakoval poslancom, Marekovi Mikušovi,
chlapcom z klubu kulturistov a ostatným, ktorí sa podieľali vo svojom voľnom čase a bez
nároku na mzdu na rekonštrukcii MŠ. Informoval, že t.č. je prijatých 50 detí, kapacita je na 53
detí.
K bodu 15 Rôzne
Starosta informoval prítomných o rekonštrukcii sociálnych zariadení v základnej škole, ktorá
nie je z finančných dôvodov ukončená. Firme Vendastav sme ešte dĺžný financie. Stavba nie
je oficiálne odovzdaná.
B. Kišac požiadal starostu, aby zabezpečil v čase rekonštrukcie železničného priecestia dozor
pri základnej škole v čase, keď deti prichádzajú do školy a aj keď idú domov zo školy.
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K bodu 16 Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20. 45 hodine
Zapísala: Valéria Skokanová
..........................................
Overovatelia: Ing. Pavol Božik
Bohumil Kišac

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

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince

10

