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Obecný úrad, 951 22 Alekšince 
 

Z Á P I S N I C A 
z 3. rokovania – 1.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Alekšince zo dňa 29. 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:    - 

K bodu  1 Otvorenie  

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. 

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 40/2022 OZ 
schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Radoslav Ťapušík,  

        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. 

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 41/2022 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.    Žiadosti od občanov 

 a) žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 poslala: JUDr. Sabína Šurinová Barciová 

 b) žiadosť o zapožičanie miestností 

 poslal: Jaroslav Rigo, A-GYM 

3.    Rozpočtové opatrenie 8/2022 
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Predkladá: Mgr. Miriama Klačanová, ekonómka obce 

4.    Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

       školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince 

       Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

5.    Návrh VZN č. 3/2022 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

       nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

       školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

       pôsobnosti obce Alekšince 

       Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

6.    Rôzne  

7.    Záver   

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

programu. Starosta obce navrhol doplniť program rokovania o bod rozpočtové opatrenie č. 

9/2022,  doplniť a vložiť bod rokovania č. 4 Rozpočtové opatrenie č. 9/2022, čím sa program 

posunul o jeden bod. 

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.    Žiadosti od občanov 

 a) žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 poslala: JUDr. Sabína Šurinová Barciová 

 b) žiadosť o zapožičanie miestností 

 poslal: Jaroslav Rigo, A-GYM 

3.    Rozpočtové opatrenie 8/2022 

Predkladá: Mgr. Miriama Klačanová, ekonómka obce 

4.    Rozpočtové opatrenie 8/2022 

Predkladá: Mgr. Miriama Klačanová, ekonómka obce 

5.    Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

       školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince 

       Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

6.    Návrh VZN č. 3/2022 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

       nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

       školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

       pôsobnosti obce Alekšince 

       Predkladá: Ing. Pavel Božik, starosta obce 

7.    Rôzne  

8.    Záver   

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 42/2022 OZ: 

- program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 1. mimoriadneho zasadania s doplnením 

rokovania a zmenou bodu č. 4,  Rozpočtové opatrenie  č. 9/2022 

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 č. 2.    Žiadosti od občanov 

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

Šurinová Barciová.  Starosta obce vyzval predsedu FK Ing. Petra Bullu PhD. aby predniesol 

stanovisko, ku ktorému dospela FK. Predseda finančnej komisie v krátkosti uviedol 

stanovisko a zhodnotil, že zverejnenie zámeru bolo v súlade so zákonom. 

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 43/2022 OZ: 
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Schvaľuje: a) OZ v Alekšinciach schvaľuje podľa  § 9a ods. 9 zákona č. 138/1990 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy prenájom časti nebytového priestoru o 

výmere 24,40m2 zapísanej na LV č. 1069 nachádzajúceho sa v Alekšinciach, č. súp. 387  

v budove postavenej na parc. č. 126/2 a to v prospech JUDr. Sabíny Šurinovej Barciovej, 

miesto podnikania Coboriho 2, 949 01 Nitra  , IČO: 50 489 526. 

Vlastníkom  vyššie označeného nebytového priestoru je obec Alekšince, č. 389, 951 22 

Alekšince v celosti s tým, že prenajímateľom bude JUDr. Sabína Šurinová Barciová, miesto 

podnikania Coboriho 2, 949 01 Nitra  , IČO: 50 489 526. 

Hodnota mesačného nájmu časti nebytového priestoru o výmere 24,40m2 predstavuje za 1m2  

sumu 3,00 eur s energiami a predstavuje nájomné, ktoré je v danom čase a danom mieste 

obvyklé pri prenechávaní do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu príp. 

porovnateľného druhu. 

Odporúča: b)OZ v Alekšinciach odporúča starostovi obce podpísanie nájomnej zmluvy, 

uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka s JUDr. Sabínou Šurinovou 

Barciovou, Coboriho 2, 94901 Nitra  , IČO: 50 489 526 

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 zapožičanie miestností, poslal: Jaroslav Rigo, A-GYM. Starosta obce vyzval 

predsedu FK Ing. Petra Bullu PhD. aby predniesol stanovisko, ku ktorému dospela FK. FK 

dospela k záveru, aby bola zmluva uzatvorená na zapožičanie miestnosti, nie prenájom 

budovy. Nie je potrebné vypracovať dokumenty o prevádzke. Prečítal uznesenie FK. Starosta 

obce Ing. Pavel Božik informoval prítomných, že s A-GYM bude mať stretnutie, kde sa bude 

jednať o podmienkach používania nových priestorov. Poslanci Peter Čačaný, Radoslav 

Ťapušík a poslankyňa Mgr. Daniela Ďurčanská požiadali starostu obce, aby boli prizvaní na 

stretnutie s A-GYM. Poslankyňa Daniela Ďurčanská sa pýtala na vybudovanie komerčných 

priestorov pre A-GYM pre verejnosť, s možnosťou komerčnej finančnej podpory. Hlavná 

kontrolórka upozornila, že investovanie súkromnej osoby do obecného majetku je možné len 

formou daru. Radoslav Ťapušík informoval, že Hasičská zbrojnica bola plánovaná  spolu s 

vybudovaním športového centra. Kontrolórka obce navrhla prenájom miestnosti pre A-GYM 

do 31.12.2023.  

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 44/2022 OZ: 
Schvaľuje používanie miestnosti pre združenie A-G.Y.M so sídlom Alekšince 229 na adrese 

Alekšince, súpis. č. 225 pre A-G.Y.M na športové účely.  

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.  Rozpočtové opatrenie 8/2022 

Starosta obce vyzval predsedu FK Ing. Petra Bullu PhD. aby predniesol stanovisko FK.  

Poslanec Peter Bulla informoval že zmeny v rozpočte boli vykonané podľa návrhu starostu 

obce a nemajú námietky. Prečítal uznesenie FK. 

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 45/2022 OZ: 

Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 vykonanú starostom 

obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle Dodatku č. 1 k Zásadám č. 1/2009 nakladania s finančnými prostriedkami 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  4.  Rozpočtové opatrenie 9/2022 

Starosta obce vyzval predsedu FK Ing. Petra Bullu PhD. aby predniesol stanovisko FK 

k navrhovanému rozpočtu 9/2022. Poslanec a predseda FK prečítal stanovisko a doporučil 

schváliť Rozpočtové opatrenie 9/2022.  

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 46/2022 OZ: 

Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 

2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Dodatku č. 1 

k Zásadám č. 1/2009 nakladania s finančnými prostriedkami 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 5.   Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince 

Starosta obce vyzval predsedu FK Ing. Petra Bullu PhD. aby predniesol stanovisko FK.  

Poslanec Peter Bulla informoval že zmeny v rozpočte je potrebné upraviť pred úhradami 

faktúr, nie po úhradách.  Prečítal uznesenie FK. Poslanec Anton Kušnír informoval, že je 

potrebné, aby rozpočtové pravidlá bolo sledované počas roka, nie na konci roka. Kontrolórka 

uviedla, že rozpočet dorovnávajú všetky školy väčšinou koncom roka. Poslanec Radoslav 

Ťapušík požiadal starostu obce, aby ZŠ s MŠ Alekšince predložila zoznam vecí, ktoré 

nakúpila za režijné náklady, ktoré sú zahrnuté v poplatku za stravu. 

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 47/2022 OZ: 

Schvaľuje a vydáva VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince.  

 

 

K bodu č. 6    Návrh VZN č. 3/2022 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu   nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Alekšince 

Starosta obce vyzval predsedu FK Ing. Petra Bullu PhD. aby predniesol stanovisko FK.  

Poslanec Peter Bulla prečítal stanovisko uznesenie FK. Poslanec Radoslav Ťapušík sa pýtal, 

či FK brala do úvahy fakt, že rodiny majú viac detí, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ. Poslanec 

Anton Kušnír – člen FK informoval , že sa v diskusii snažili nájsť kompromis pre zachovanie 

kvality potravín a ceny. Navýšenie je vo výške 0,04 centov na dieťa mesačne. Samozrejme 

brali do úvahy aj výdavky pre slabšie rodiny, aby vedeli platby uhrádzať. Pri inflácii, ktorá 
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nás čaká koncom roka pravdepodobne príde znovu k navyšovaniu cien. Poslanec Peter Bulla 

povedal, že aj okolité mestá pristúpili k rapídnemu navyšovaniu cien stravného. Poslanec 

Peter Čačaný podotkol že inde majú tieto príspevky oveľa vyššie. Poslanec Ján Jobbágy navrhol 

postup, kde je potrebné zistiť  čo škola nakúpila a potom všetko prehodnotiť a nastaviť režijné 

náklady. 

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 48/2022 OZ: 

Prerokovalo zmenu návrhu: 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Alekšince, poskytuje stravovanie 

deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky. Bolo stanovené 3. finančné pásmo podľa Finančného 

pásma A nasledovne: 

3. finančné pásmo Desiata Obed Olovrant Náklady na 

nákup 

potravín 

spolu 
 

Platba 

zákonného 

zástupcu za 

1 deň 
 

MŠ – dieťa MŠ 0,50 1,20 0,40 2,10 2,10 

ZŠ – žiak I. stupňa - 1,70 - 1,70 1,70 

ZŠ – žiak II. stupňa - 1,90 - 1,90 1,90 

 

2. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov v zariadeniach školského 

stravovania.  

Náklady na jedno jedlo pre dospelého stravníka zamestnanca sa určujú: 

 Náklady na nákup 

potravín 

Režijné náklady Úhrada spolu 

Obed 2,40 2,00 4,40 

 

Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa 

finančného pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19-ročných 

podľa finančného pásma B.  

Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo 

výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.  

Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. 

Ďalej ods. 2. až 6. sa menia, resp. prečíslujú na 3. až 7 

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 49/2022 OZ: 

schvaľuje a vydáva VZN č. 3/2022 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 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. Rôzne  

Starosta obce prečítal návrhy na zrušenie uznesení. Vyzval hlavnú kontrolórku obce aby sa 

k predmetným návrhom vyjadrila. Ing. Tatiana Bullová PhD. informovala, že navrhnuté 

uznesenia sú nezrealizovateľné. Zároveň sa v týchto prípadoch udiala stavebná činnosť, ktorá 

nebola legálna. Odporučila Stavebnej komisii konať a vysporiadať nelegálne stavby. Starosta 

obce uviedol, že obec pristúpi k udeľovaniu pokút a legalizácii stavieb. Poslanci viedli 

diskusiu, akou formou  sa vysporiadajú s nelegálnymi stavbami postavených na obecných 

pozemkoch.  

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 50/2022 OZ: 

Ruší uznesenie č. 153/2020 zo dňa 22.04.2020, ktorým OZ uložilo  stavebnej komisii preveriť 

účel predaja časti obecného pozemku na KNE parcele č. 109/3 (p. Babincová), 

A odporúča komisii pre výstavbu, životné prostredie, a ochranu verejného poriadku 

preverením skutkového stavu na predmetnej parcele z dôvodu majetkovo-právneho 

vysporiadania pozemkov. 

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. 

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 51/2022 OZ: 

schvaľuje a vydáva VZN č. 3/2022 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 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 

 

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

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 52/2022 OZ: 
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Ruší uznesenie č. 232/2020 zo dňa 15.12.2020, ktorým OZ poverilo starostu obce hľadaním 

potenciálneho investora na výstavbu radovej zástavby domov podľa schválenej štúdie 

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. 

Radoslav Ťapušík prečítal návrh uznesenia: 

Uznesením č. 53/2022 OZ: 

Ruší uznesenie č. 291/2021 zo dňa 27.08.2021, ktorým OZ zobralo na vedomie žiadosť 

Dalibora Hofmana o odkúpenie, resp. prenájom časti obecného pozemku KNC parcela č. 

108/1, a odporúča komisii pre výstavbu, životné prostredie, a ochranu verejného poriadku 

preverením skutkového stavu na predmetnej parcele z dôvodu majetkovo-právneho 

vysporiadania pozemkov, 

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 

 

Následne poslanci diskutovali o vytvorení nového zberného dvoru v zmysle územného plánu 

obce Alekšince. Poslanec Radoslav Ťapušík navrhol ako alternatívu osloviť pána Župíka, 

v bývalom družstve je aj váha, ktorá by pomohla pri vážení vyvážaného odpadu. Poslanec 

Peter Čačaný povedal, že pozemok nie je obecný a eurofondy pre vybudovanie zberného 

dvora sa dajú využívať iba na pozemkoch vo vlastníctve obce. Radoslav Ťapušík uviedol, že 

projekt má zmysel podať iba v prípade, ak bude na zberný dvor v zmysle územného plánu 

obce vybudovaná prístupová cesta, projekt musí mať zámer a samozrejme pripravenú všetku 

dokumentáciu. Starosta obce uviedol, že sa pokúsi diskutovať s p. Domarackým, ktorý vlastní 

prístupovú cestu k zbernému dvoru. Poslanec Ján Jobbágy navrhol zmapovať všetky pozemky 

obce a určiť, ktoré pozemky sú obecné a potom sa rozhodnúť o vytvorení zberného dvora. 

Starosta obce začal diskusiu o výstavbe nových náhradných nájomných bytov pre časť obce 

Polygón. Uviedol, že je potrebné pripraviť ľuďom slušné, adekvátne bývanie, tomu, ktoré 

majú. Bolo by vhodné použiť na vybudovanie takýchto bytov aj dotácie. Ak by sa našlo 

adekvátne riešenie pozemku týchto bytov, obec to začne riešiť. Anton Kušnír navrhol, aby sa 

problém s Polygónom riešil s majiteľmi nehnuteľností individuálne. 

 

K bodu 8. Záver 

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

a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:48 hodine. 
 

 

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

 

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

 

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

  

 
 

                                                                                                         Ing. Pavel Božik 

                                                                                                             starosta obce 
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