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Obecný úrad, 951 22 Alekšince 
 

Z Á P I S N I C A 
z 2. rokovania – 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 15. decembra 2022 
 

 

Prítomní:                   Ing. Pavel Božik  - starosta obce 

Poslanci:   Ing. Anton Kušnír, MBA, Mgr. Daniela Ďurčanská, Ing. Peter Bulla 

PhD. Peter Čačaný, Anna Moravcová, prof. Ing. Ján Jobbágy PhD.,        

Radoslav Ťapušík 

Ospravedlnený:    - 

Ďalší prítomný:  Ing. Tatiana Bullová PhD. – hlavná kontrolórka obce,  

PhDr. Slávka Vaššová - zapisovateľka    

Hostia:    Ing. Gabriel Bíro 

K bodu  1 Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  Ing. Pavel Božik starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných a skonštatoval, že prítomní sú 7 poslanci z celkového počtu 7, 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. 

Zapisovateľ: PhDr. Slávka Vaššová 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 17/2022 OZ 

schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Kušnír, MBA,  

        Mgr. Daniela  Ďurčanská 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. Daniela 

Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

       

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 18/2022 OZ 

Schvaľuje overovateľov zápisnice: Peter Čačaný, Anna Moravcová 
Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. Daniela 

Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 1.2  Schválenie programu zasadnutia 

Ing. Pavel Božik, starosta obce predniesol návrh programu: 

1. Otvorenie  

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1.2  Schválenie programu zasadnutia 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

2.   Kontrola plnenia uznesení, Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly použitia  

      poskytnutých transferov organizáciám v obci za rok 2021 

Predkladá: Ing. Tatiana Bullová PhD. 

3.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023 

Predkladá: Ing.  Tatiana Bullová PhD. 

4.   Návrh plánu zasadaní Obecného zastupiteľstva v roku 2023 
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Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

5.   Žiadosti od občanov 

 a) žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Predkladá: JUDr. Sabína Šurinová Barciová 

 b) žiadosť o odkúpenie pozemkov 

Predkladá: Šimon Zabák 

 c) žiadosť o vydanie súhlasu obce k pripojeniu na cestu III. triedy 

Predkladá: Michal Bartuš 

 d) žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre MKK Alekšince 

Predkladá: Mgr. Patrik Hrnko 

 e) sťažnosť vo veci zle zameraného pozemku a nedodržania vzdialenosti od suseda 

Predkladá: František Tylka 

 f) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: MUDr. Andrea Prosnanová 

 g) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: PharmDr. Mária Kubačková 

6.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu  

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

      členov. 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

7.   Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2023 - 2025 - dôvodová správa 

Predkladá: Mgr. Miriama Klačanová 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

Predkladá: Ing. Tatiana Bullová PhD. 

8.   Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

      a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince 
Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

9.   Informácia o vydaní príkazu na inventarizáciu - menovanie inventarizačnej a vyraďovacej  

        Komisie 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

10.   Rôzne  

11.   Záver  

 Po prečítaní celého programu vyzval prítomných poslancov o vyjadrenie sa k predloženému 

programu. Starosta obce navrhol doplniť program rokovania o žiadosti od občanov do bodu  

č. 5: žiadosť o predĺženie nájmu RKP TECH, žiadosť o predĺženie nájmu AFES, žiadosť 

o predĺženie nájmu Zssd s.r.o. A doplniť bod rokovania č. 10 Rozpočtové opatrenie č. 7/2022. 

Upravený program zasadnutia: 
1. Otvorenie  

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1.2  Schválenie programu zasadnutia 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

2.   Kontrola plnenia uznesení, Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly použitia  

      poskytnutých transferov organizáciám v obci za rok 2021 

Predkladá: Ing. Tatiana Bullová PhD. 

3.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023 

Predkladá: Ing.  Tatiana Bullová PhD. 

4.   Návrh plánu zasadaní Obecného zastupiteľstva v roku 2023 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

5.   Žiadosti od občanov 

 a) žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Predkladá: JUDr. Sabína Šurinová Barciová 

 b) žiadosť o odkúpenie pozemkov 

Predkladá: Šimon Zabák 

 c) žiadosť o vydanie súhlasu obce k pripojeniu na cestu III. triedy 

Predkladá: Michal Bartuš 

 d) žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre MKK Alekšince 

Predkladá: Mgr. Patrik Hrnko 

 e) sťažnosť vo veci zle zameraného pozemku a nedodržania vzdialenosti od suseda 

Predkladá: František Tylka 
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 f) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: MUDr. Andrea Prosnanová 

 g) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: PharmDr. Mária Kubačková 

              h) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: Zssd s.r.o. 

ch) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: RKP TECH 

i) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov 

Predkladá: Afes s.r.o. 

6.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu  

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

      členov. 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

7.   Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2023 - 2025 - dôvodová správa 

Predkladá: Mgr. Miriama Klačanová 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

Predkladá: Ing. Tatiana Bullová PhD. 

8.   Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

      a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince 
Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

9.   Informácia o vydaní príkazu na inventarizáciu - menovanie inventarizačnej a vyraďovacej  

        Komisie 

Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022   

11. Rôzne  

12. Záver  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 19/2022 OZ: 

schvaľuje program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 2. riadneho zasadania s doplnením 

k bodu č. 5, o žiadosť o predĺženie nájmu RKP TECH, žiadosť o predĺženie nájmu AFES, 

žiadosť o predĺženie nájmu Zssd s.r.o. A doplnením bodu rokovania č. 10 Rozpočtové 

opatrenie č. 7/2022, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. Daniela 

Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

       

K bodu 2.   Kontrola plnenia uznesení, Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly 

použitia  poskytnutých transferov organizáciám v obci za rok 2021 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Tatiana Bullová PhD. Informovala  prítomných poslancov 

o kontrole uznesení k 15.12.2022.  Navrhla zrušiť uznesenia č. 153/2020 zo dňa 22.04.2020, 

175/2020 zo dňa 10.07.2020, 232/2020 zo dňa 15.12.2020, 291/2021 zo dňa 27.08.2021, 

v riešení ponechať uznesenia: č. 81/2019 zo dňa 28.06.2019, 263/2021 zo dňa 25.05.2021, 

385/2022 zo dňa 31.08.2022, 390/2022 zo dňa 30.09.2022, 400/2022 zo dňa 26.10.2022, 

14/2022 zo dňa 15.11.2022, 15/2022 zo dňa 15.11.2022, 16/2022 zo dňa 15.11.2022. 

Záverom skonštatovala, že ostatné uznesenia a úlohy boli splnené. 

Peter Čačaný sa spýtal na možnosť riešenia zrušených uznesení. Hlavná kontrolórka 

upresnila, že kontrola uznesení je možná aj na komisiách a potom ich zaradiť do rokovania 

OZ.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 20/2022 OZ: 

Berie na vedomie: kontrolu uznesení plnenia uznesení 
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starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. Daniela 

Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

Slova sa ujala hlavná kontrolórka obce. Oboznámila prítomných poslancov s cieľom kontroly:   

Kontrola bola zameraná na dotácie/transferov poskytnutých obcou Alekšince v roku 2021.  

Účelom kontroly bolo Preveriť, či dotácie z rozpočtu obce Alekšince v roku 2021 boli 

poskytnuté a použité v súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, 

s platným VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce účinného od 17.1.2018  a v 

súlade s platnou legislatívou SR.  

Kontrolované doklady: - VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

- Záverečný účet obce Alekšince za rok 2021  

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 2021  

- Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce za rok 2021  

- Zúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2021   

Na základe vykonanej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Alekšince, konštatovala, 

že obec sa neriadi vlastným VZN a nedodržiava ustanovenie §7 ods. 4 a 6 zákona.  

Nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, 

obec tiež nepostupovala v súlade s §31  ods.1 k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejne správy v znení neskorších predpisov.  

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce neobsahovali všetky prílohy podľa VZN a 

zúčtovania neboli kompletne a správne vyplnené.  

Kontrolou bolo zistené, že zmluvy uzavreté s prijímateľmi dotácií neobsahovali účel použitia 

dotácie. Obsahovali len odkaz na zákon a platné VZN, čo je v rozpore s VZN, ktoré uvádza, 

že zmluva musí obsahovať účel, na ktorý sa dotácia poskytuje ako aj miesto a termín 

realizácie akcie (§4 VZN ods. 5 d) a e) ). 5 žiadostí bolo podaných po termíne 31.10.2021. 

Všetky zúčtovania dotácie s výnimkou MKK Alekšince boli predložené po termíne uvedenom 

vo VZN. Obec teda nepostupovala v zmysle §5 VZN, podľa ktorého  ak žiadateľ nesplní 

zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať v zmysle § 31 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejne správy v znení neskorších predpisov.   

Kontrolou bolo zistené, že zúčtovanie dotácií s rozpočtom obce na rok 2021 bolo predložené 

v celkovej sume 15 760,16 eur, čo je v porovnaní so schválenou výškou dotácií o 300 eur  

menej. Zúčtovanie dotácie nepredložila žiadateľka Nina Bullová. Tým, že obec nezúčtovala 

dotáciu s rozpočtom obce, nepostupovala v súlade §7 ods. 6 zákona.  Starosta obce navrhol, 

aby obec vyzvala p. Bullovú o predloženie dokladov použitej dotácie. 

Vzhľadom na uvedené kontrolné zistenia, konštatovala, že obec vykonávala administratívnu 

finančnú kontrolu dotácií formálne, a teda nie v súlade s ustanoveniami §8 ods. 1 zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Navrhované opatrenia: 

1. Usmerniť žiadateľov o dotáciu, aby dôsledne dodržiavali termíny stanovené v §3 a §5 

VZN a aby predkladali žiadosti správne a kompletne vyplnené.  

2. Upraviť zmluvu v zmysle platného VZN.  

3. Zmluvy uzatvárať na začiatku rozpočtového roka.  

4. V záverečnom účte, v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. uvádzať 

prehľad o všetkých poskytnutých dotáciách.  
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5. Vykonávať administratívnu finančnú kontrolu v súlade s ustanoveniami §8 ods. 1 zákona 

č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 21/2022 OZ: 

Berie na vedomie: správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly použitia poskytnutých 

transferov organizáciám, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. Daniela 

Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 3.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 

2023 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Tatiana Bullová PhD. oboznámila prítomných poslancov s 

plánovaným rozsah kontrolnej činnosti. Bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 

majetkovými právami obce:  

I.  PLÁN VÝKONU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 

majetkovými právami obce.  

a) Pravidelné, tematické kontroly   

1. kontrola správnosti a preukázateľnosti vykonávaných finančných operácií, spoľahlivosť 

výkazníctva dodržiavania rozpočtu obce a prijatých rozpočtových opatrení a sledovanie stavu 

a vývoju dlhu obce v zmysle § 17 ods.15 zákona  č.  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2021,  

2. kontrola spôsobu výberu a vymáhania nedoplatkov daní a poplatkov za TKO,  

3. kontrola použitia poskytnutých dotácií organizáciám v obci za rok 2022,  

4. preverenie podnetov v súlade s § 10 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

5. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  

b) Ostatné kontroly   

- kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Alekšinciach,  

- kontroly vykonávané na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná   kontrolórka dozvedela pri 

výkone svojej činnosti. 

II. PRÍPRAVA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV  

- vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce za rok 2022,  

- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023,  

- predloženie správ z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti obecnému 

zastupiteľstvu obce a predkladanie zastupiteľstvu ním požadované materiály.  

 III. OSTATNÁ ČINNOSŤ KONTROLÓRKY  

- účasť na pracovných a riadnych zasadnutiach OZ a finančnej komisie,  

- získanie podnetov a poznatkov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti, -  odborné 

vzdelávanie, účasť na seminároch a školeniach,  

- súčinnosť pri príprave interných predpisov obce.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 22/2022 OZ: 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023, 
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starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 4.   Návrh plánu zasadaní Obecného zastupiteľstva v roku 2023 

Starosta obce Ing. Pavel Božik prečítal návrh časového harmonogramu: Plán zasadaní 

obecného zastupiteľstva v roku 2023. prítomní poslanci návrh nepripomienkovali. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 23/2022 OZ: 

Schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Alekšince v roku 2023  

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 5.   Žiadosti od občanov 

a) žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, podala JUDr. Sabína 

Šurinová Barciová. 

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie a odporučil 

zverejniť zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 24/2022 OZ: 

Berie na vedomie: žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov od 

JUDr. Sabína Šurinová Barciová a odporúča starostovi obce pripraviť zámer na 

prenájom obecných nebytových priestorov 

 - administratívnej budovy nachádzajúcej sa v obci Alekšince, na adrese Pri kaštieli č. 387, 

evidovanej na LV č. 1069 pre kat. úz. Alekšince ako 

Administratívna budova súp. Č. 387 postavená na par. Č. 126/2 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1 749 m2. Predmetom nájmu je 1. nadzemné podlažie 24,40 m2. 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

b) žiadosť o odkúpenie pozemkov podal: Šimon Zabák 

Radoslav Ťapušík oboznámil prítomných so stanoviskom Komisie pre výstavbu, životného 

prostredia, a ochranu verejného poriadku / ďalej len KVŽPaOVP /. Komisia sa oboznámila so 

žiadosťou od p. Šimona Zabáka o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce a to č.p. 277/3, 

p.č. 221/1, p.č. 277/7 a časti pozemku p.č. 277/1. Radoslav Ťapušík oboznámil členov 

komisie, že s p. Zabákom telefonoval v doobedných hodinách s tým, že ešte nemá vytýčenie 

svojho pozemku, ktoré bude vykonané dňa 16.12.2022 v doobedných hodinách tak komisia sa 

zhodla na tom, že danej žiadosti sa bude opätovne venovať po vytýčení pozemku vo 

vlastníctve p. Zabáka z dôvodu objektívneho posúdenia jestvujúceho stavu pozemku ako 

i možnosti odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 25/2022 OZ: 
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Berie na vedomie a odkladá žiadosť p. Šimona Zábáka o odkúpenie pozemkov (doplniť 

presne číslo parcely, atď), s tým, že komisia opätovne zasadne po vytýčení hraníc pozemku p. 

Zabáka, a predloží stanovisko na obecné zastupiteľstvo, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

c) žiadosť o vydanie súhlasu obce k pripojeniu na cestu III. triedy, podal Michal Bartuš 

Radoslav Ťapušík oboznámil so stanoviskom komisie. KVŽPaOVP sa oboznámila so 

žiadosťou od fir. AMB SK s.r.o. a po posúdení danej žiadosti sa zhodla na tom, že pre rozvoj 

obce je dôležité aby sa vytvárali podmienky pre ďalšiu výstavbu nových RD, ale pri výstavbe 

nesmie prísť k obmedzeniu susedných majiteľov nehnuteľnosti a zhodla na nasledovnom 

stanovisku. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 26/2022 OZ: 

Schvaľuje žiadosť p. Michala Bartuša o vydanie súhlasu obce k pripojeniu na cestu III. triedy 

a udeľuje súhlas na vybudovanie pripojenia sa na miestnu komunikáciu cez obecný pozemok 

č. 184/5 za nasledovných podmienok: 

1.Spracovanie projektovej dokumentácie pre SP musí byť navrhnuté tak, aby do budúcna 

zabezpečil možnosť napojenia sa na vybudovaný vjazd na pozemok aj pre majiteľov 

susediacich parciel a to p.č. 214/1, p.č. 212/1, 211/1 . 

2.Pre SP k projektovej dokumentácii je potrebný súhlas od správcu cesty III. tr. a to od 

Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Štúrova 37, Nitra 

3.Pre SP k projektovej dokumentácii je potrebný súhlas od Krajského Dopravného 

Inšpektorátu Nitra z dôvodu bezpečnosti sa napojenia na danú komunikáciu III. triedy, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

d) žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre MKK Alekšince, podal Mgr. Patrik Hrnko 

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie a doporučil 

prenajať areál MKK na 1 rok z dôvodu, že obec bude prehodnocovať zmluvy a upravovať 

podmienky nájmu, taktiež práva a povinnosti nájomcu. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 27/2022 OZ: 

Prerokovalo a schvaľuje žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre MKK Alekšince na dobu 

1 roka. 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

e) sťažnosť vo veci zle zameraného pozemku a nedodržania vzdialenosti od suseda podal 

František Tylka 

Komisia  oboznámila prítomných so Sťažnosťou p. Tylku. Radoslav Ťapušík ako predseda 

komisie má za to, že danou vecou evidovanou pod č.p. 993/2022 by sa mal zaoberať p. 

Starosta nakoľko vec je situovaná ako Sťažnosť vo veci zle zameraného pozemku 

a nedodržania vzdialenosti od suseda a sťažnosti by mali byť evidované zvlášť a nie ako 



 8 

bežná pošta Komisia má za to, že kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v súlade so stavebným 

zákonom a teda sťažnosť p. Tylku považuje za neopodstatnenú. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 28/2022 OZ: 

Prerokovalo a berie na vedomie sťažnosť p. Františka Tylku a  považuje ju za 

neopodstatnenú z nasledovným odôvodnením: 

- k nedodržaniu vzdialenosti:  

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z. 

v prílohe č. 13 uvádza: kritérium presnosti na posúdenie identity bodu je dovolená odchylka. 

So zamerania ktoré doložil sťažovateľ p. Tylka vyhotovené p. Ing. Alenou Víziovou je 

zrejmé, že namerané hodnoty sú v dovolenej odchylke. 

- k vyjadreniu p. Tylku že na streche nie sú umiestnené lapače snehu 

po komunikácii s slečnou Kušnírovou, ktorá uviedla že sklon strechy je 22 stupňov v zmysle 

projektovej dokumentácii uvádzame nasledovné: Vyhláška č. 461/2009 Z.z. Ministerstva 

životného prostredia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu uvádza v §26 ods. 

6  Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25o musí mať zachytávač 

zosúvajúceho sa snehu. Z toho je zjavné, že tvrdenie sťažovateľa p. Tylku nie je hodnoverné, 

nakoľko strecha ma sklon 22 stupňov a  medzi nehnuteľnosťami je dostatočný priestor na to 

aby v prípade zosuvu snehu tento skončil na pozemku slečny Kušnírovej, a tým je málo 

pravdepodobné, že by došlo k ohrozeniu pozemku p. Tylku.   

- k vyjadreniu p. Tylku, že zvody dažďové sú otočené na jeho pozemok  

zvody z  RD- Laguna 30N-Z sú zvedené na pozemok slečny Kušnírovej v zmysle SP. 

Nakoľko p. Tylka uvádza, že dochádza k priesakom spodnej vody do jeho pivničných 

priestorov odporúčame mu vykonať hydroizoláciu pivnice, poprípade vykonanie kontroly 

domovej žumpy, nakoľko odstupom času mohlo prísť k poškodeniu stien skeletu žumpy 

a úniku splaškovej vody čo v konečnom dôsledku za 40 rokov užívania nehnuteľnosti môže 

mať vplyv na priesak spodnej vody do pivničných priestorov.  

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

 

f) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov podala MUDr. Andrea Prosnanová 

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie  pre všetky 

nasledujúce žiadosti s odôvodnením aktualizácie cenníku. Do úvahy sa musí zobrať nárast 

cien v r. 2023 a nastaviť sa ceny musia tak, aby v cene boli zahrnuté aj náklady obce. 

Následne prítomných oboznámil  so stanoviskom a uznesením, na ktorom sa FK uzniesla. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 29/2022 OZ: 

Schvaľuje žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov od MARALEX s. r. o.  v 

zmysle Zmluvy o prenájme nebytových priestorov a pozemku č. 20/2019 zo dňa 25.3.2019 

predĺženie nájmu do 31.12.2023, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 
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g) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov podala: PharmDr. Mária Kubačková  

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie a doporučil 

schváliť predĺženie nájmu.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 30/2022 OZ: 

Schvaľuje žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov od PharmDr. Mária 

Kubačková v zmysle Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.2.2014 predĺženie 

nájmu do 31.12.2023. 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

 

h) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov podala Zssd s.r.o. 

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie a doporučil 

schváliť predĺženie nájmu.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 31/2022 OZ: 

Schvaľuje žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov od Zssd s.r.o. v zmysle 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 82 zo dňa 21.12.2021 a v zmysle Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 5 zo dňa 29.01.2021 predĺženie nájmu do 31.12.2023, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

 

ch) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov podala: RKP TECH 

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie a doporučil 

schváliť predĺženie nájmu.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 32/2022 OZ: 

Schvaľuje žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov od RKP TECH s.r.o. v 

zmysle Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 42 predĺženie nájmu do 31.12.2023, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

i) žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov podala spoločnosť Afes s.r.o. 

Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil prítomných so stanoviskom Finančnej komisie a doporučil 

schváliť predĺženie nájmu.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 33/2022 OZ: 

Schvaľuje žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov od afes s.r.o. v zmysle 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4/2022 predĺženie nájmu do 31.12.2023, 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 6.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov 

Starosta obce určil členov pre zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcii verejných funkcionárov v zložení:  

Predseda: Ing. Peter Bulla PhD. 

Člen: prof. Ing. Ján Jobbágy PhD. 

Člen: Ing. Anton Kušnír MBA., ktorá bude mať nasledovné úlohy: 

Prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva 

v obci Alekšince. V prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých 

funkcionárov vysvetlenie. Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie 

konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie 

úplnosti a pravdivosti písomných oznámení. Sprístupňuje informácie o prijatých písomných 

oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v Zákone NR SR č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené Ústavným zákonom č. 

357/2004 Z.z podľa čl.7 ods.7 až 9. Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 

Z.z. v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu. Udeľuje výnimky podľa 

čl. 8, Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a sprístupňuje informácie o prijatých výnimkách v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným Zákonom NRSR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

zriadení funkcionármi obce ( vrátane kontrolóra ) a v prípade potreby predkladá príslušné 

návrhy zastupiteľstvu. Prerokúva sťažnosti a podnety smerujúce proti konaniu kontrolóra 

obce Alekšince 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 34/2022 OZ: 

Schvaľuje zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 

funkcionárov v zložení:  

Predseda: Ing. Peter Bulla PhD. 

Člen: prof. Ing. Ján Jobbágy PhD. 

Člen: Ing. Anton Kušnír MBA., ktorá bude mať nasledovné úlohy: 

• prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu a poslancov Obecného 

zastupiteľstva v obci Alekšince 

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 

511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných 

oznámení 

• sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným v Zákone NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

rešpektujúc limity ustanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z podľa čl.7 ods.7 až 9 
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• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

• preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, 

či obsahujú náležitosti ustanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. v čl. 9 ods. 2 a v 

prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu 

• udeľuje výnimky podľa čl. 8, Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a sprístupňuje informácie o prijatých výnimkách v 

rozsahu a spôsobom ustanoveným Zákonom NRSR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

• kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

zriadení funkcionármi obce ( vrátane kontrolóra ) a v prípade potreby predkladá príslušné 

návrhy zastupiteľstvu 

• prerokúva sťažnosti a podnety smerujúce proti konaniu kontrolóra obce Alekšince 

starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 7.   Návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2023 - 2025 - dôvodová správa 

 a Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

Predseda Finančnej komisie Ing. Peter Bulla PhD. oboznámil zastupiteľstvo o zmenách oproti 

návrhu, ktorý bol zverejnený. 

Bežné výdavky spolu 1 566 300 

 
Bežné príjmy spolu 

1 585 300 

 

Kapitálové výdavky spolu 122 800 

 
Kapitálové príjmy spolu 

0 

 

Výdavky z finančných operácií 76 900 

 
Príjmy z finančných operácií 

180 700 

 

  Vlastné príjmy RO s PS  

Výdavky celkom 
1 766 000 

 
Príjmy celkom 

1 766 000 

 

 

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku o prezentáciu stanoviska hlavnej kontrolórky 

k návrhu rozpočtu. Ing Tatiana Bullová PhD. oboznámila prítomných že Návrh rozpočtu obce 

na rok 2023 vychádza z dosiahnutých výsledkov hospodárenia v uplynulých rokoch, z 

doposiaľ známych skutočností a nadväzuje na príjmy a výdavky obce predpokladané v roku 

2022. Má však zato, že prezentovaná očakávaná skutočnosť za rok 2022 prezentovaná v 

návrhu rozpočtu, neodzrkadľuje skutočný stav. Návrh rozpočtu v programovej štruktúre, je 

doplnený dôvodovou správou k rozpočtu. Návrh rozpočtu, a dôvodová správa boli verejne 

sprístupnené v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov spôsobom v obci obvyklým (úradná tabuľa, web sídlo obce) dňa 

28. 11. 2022, t. j.  15 dní pred jeho schválením. Odporúča Obecnému zastupiteľstvu v 

Alekšinciach  „Návrh rozpočtu obce Alekšince na rok 2023“ schváliť ako vyrovnaný a výhľad 

návrhu rozpočtu obce na roky 2024 – 2025.  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 35/2022 OZ: 

Berie na vedomie 

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Alekšince na roky 2023-2025 
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b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 36/2022 OZ: 

zriadení v z. n .p. 

Prerokovalo a schvaľuje: 

- návrh rozpočtu obce Alekšince na roky 2023 so zapracovanými nasledovnými zmenami: 

Bežné výdavky spolu 1 566 300 

 
Bežné príjmy spolu 

1 585 300 

 

Kapitálové výdavky spolu 122 800 

 
Kapitálové príjmy spolu 

0 

 

Výdavky z finančných operácií 76 900 

 
Príjmy z finančných operácií 

180 700 

 

  Vlastné príjmy RO s PS  

Výdavky celkom 
1 766 000 

 
Príjmy celkom 

1 766 000 

 

a 

Berie na vedomie:  

- výhľad rozpočtu obce Alekšince na roky 2024 a 2025  

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 8.  Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince 

 

Starosta obce vyzval predsedu FK o stanovisko. Príjmy z poplatkov za TKO v pôvodnom 

návrhu rozpočtu boli nastavené na sumu 0.123 € na deň za osobu. Z dôvodu neschválenia 

povinnosti konečného triedenia odpadu na skládkach, obci nevzniknú vysoké rozdiely za 

vývoz tko a obec nemusí pristúpiť k rapídnemu nárastu poplatkov. Predseda FK oznámil, že 

aj napriek tomu prišlo k úprave TKO na 0,099 na deň za osobu. Prečítal uznesenia, na ktorých 

sa FK zhodla. Odporúča zapracovať pripomienky komisie a vydať nové VZN. Kontrolórka 

obce dodala, že poplatky za TKO sa budú stále navyšovať, preto je potrebné komunikovať 

tieto informácie občanom. Starosta dodal, že k občanom sa bude vykonávať osveta, nakoľko  

nárast cien bude závisieť od separácie odpadu každého obyvateľa. Obec má na to cca 1 rok. 

Prof. Ing. Ján Jobbágy PhD. sa pýtal na riešenie poškodených smetných nádob. Radoslav 

Ťapušík informoval prítomných poslancov, že smetiak na TKO si  občan kupuje, záruka je  2 

roky. Pokiaľ smetiak poškodia smetiari / hnedý, modrý žltý/ označia  ho nálepkou, občan si 

potom môže smetiak vymeniť na OcÚ. Pokiaľ tam nálepka nie je, výmenu smetnej nádoby 

hradí občan. Samozrejme je potrebné poškodenie nahlásiť na OcÚ spolu s fotodokumentáciou 

p. Cebovej. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 
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Uznesením č. 37/2022 OZ: 

zriadení v z. n .p. 

Prerokovalo a vydáva VZN č. 2/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince 

 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 9.   Informácia o vydaní príkazu na inventarizáciu - menovanie inventarizačnej 

a vyraďovacej Komisie 

Starosta obce informoval o vydaní príkazu na inventarizáciu a menovanie komisie Platí od 

15.12.2022 do 31.01.2023. Určil komisie: Ing. Anton Kušnír - predseda komisie  

Mgr. Miriama Klačanová - člen komisie  

Radoslav Ťapušík - člen komisie  

určuje čiastkovú inventarizačnú komisiu pre úsek obecného úradu a kultúry: 

Mgr. Daniela Ďurčanská – predseda komisie 

Anna Moravcová – člen komisie 

Silvia Rosypálová – člen komisie 

určuje čiastkovú inventarizačnú komisiu pre úsek správy majetku obce: 

prof. Ing. Ján Jobbágy PhD.  - predseda komisie  

Peter Čačaný      - člen komisie 

Peter Skokan      - člen komisie  

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 38/2022 OZ: 

zriadení v z. n .p. 

Berie na vedomie:  

- informáciu o vydaní príkazu na inventarizáciu a určuje ústrednú  inventarizačnú komisiu: 

Ing. Anton Kušnír - predseda komisie  

Mgr. Miriama Klačanová - člen komisie  

Radoslav Ťapušík - člen komisie,  určuje čiastkovú inventarizačnú komisiu pre úsek 

obecného úradu a kultúry: 

Mgr. Daniela Ďurčanská – predseda komisie 

Anna Moravcová – člen komisie 

Silvia Rosypálová – člen komisie, určuje čiastkovú inventarizačnú komisiu pre úsek správy 

majetku obce: 

prof. Ing. Ján Jobbágy PhD.  - predseda komisie  

Peter Čačaný      - člen komisie 

Peter Skokan      - člen komisie  

Berie na vedomie:  

- výhľad rozpočtu obce Alekšince na roky 2024 a 2025  

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022   

 

Starosta obce informoval poslancov o nákupe pripojovacieho vozidla v sume  3.000 eur. 

Starosta obce Ing. Pavel Božik  vyzval návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Ing. Anton Kušnír MBA prečítal návrh uznesenia: 
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Uznesením č. 39/2022 OZ: 

Schvaľuje použitie rezervného fondu na nákup prívesného vozíka 

zriadení v z. n .p. 

Hlasovanie:  za: 7  Ing. Peter Bulla PhD.,  Peter Čačaný, prof. Ing. Ján Jobbágy ,Mgr. 

Daniela Ďurčanská, Ing. Anton Kušnír MBA, Anna Moravcová, Radoslav Ťapušík 

 

K bodu 11. Rôzne  

Ing. Anton Kušnír navrhol zakúpenie disku na PC, aby sa dali zdielať materiály týkajúce sa 

OÚ aj k rokovaniu zastupiteľstva. Mgr. Daniela Ďurčanská opustila rokovanie OZ o 19,25 

hodine. Starosta obce navrhol udeliť slovo Ing. Gabrielovi Bírovi za Radu školy. Poslanci 

hlasovali  za udelenie slova Ing. Bírovi. Súčasný predseda rady školy oznámil starostovi obce, 

že končí funkčné obdobie RŠ a je potrebné zo strany obce nominovať  štyroch nových členov 

do RŠ. Starosta obce povedal, že si musí naštudovať štatút RŠ a potom uvedenú nomináciu 

navrhne. prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. sa dotazoval v rámci predloženého rozpočtu 

niekoľkých položiek týkajúcich sa položky výdavkov za kanalizáciu, odstupného a výšky 

odmien uvedených v rozpočte predloženom na zastupiteľstve. 

Starosta obce sa pýtal na možnosť vypožičiavať obecný traktor s pluhom obci Lukáčovce. Má 

záujem aktualizovať cenník služieb, ktoré poskytuje obec. Ceny treba upraviť pre občana tak 

aby pokrývali výdavky obce bez zisku. Zmeny musí prehodnotiť schváliť zastupiteľstvo.  

Ing. Bíro sa pýtal na možnosť dobudovania kanalizácie na Hlavnej ulici. Starosta obce mu 

odpovedal, že všetko je v riešení. Ako prvá ulica sa bude budovať Kostolná ulica, tam chýba 

21 prípojok. Potom prídu na rad ostatné ulice. Ing. Bíro sa spýtal, či sa neuvažuje o preplácaní 

časti faktúr obcou za vývoz fekálií, kde nie je vybudovaná kanalizácia alebo či obec 

neuvažuje o kúpe fekálu za traktor na tieto účely. A kto má možnosť sa pripojiť na 

kanalizáciu, aby sa pripojil a ak s tým občan nesúhlasí nech si potom obec požaduje doklad o 

vývoze žumpy. 

 

K bodu 12. Záver 

Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Pavel Božik poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hodine. 
 

 

Zapísala:   PhDr. Slávka Vaššová                   ......................................... 

 

Overovatelia:  Peter Čačaný      .........................................   

 

  Anna Moravcová    .........................................             

  

 

 

 
 

                                                                                                         Ing. Pavel Božik 

                                                                                                             starosta obce 

 

 


