Obecný úrad ,

951 22 Alekšince

ZÁPISNICA
z 3. rokovania– 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Alekšince zo dňa 17. 04. 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 : kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra –Ing. I. Bendová, Ing. J. Bisták,
Ing. L. Fúska, Ing. O. Hodál, Ing. A. Zaťko
Verejnosť : Ing. František Horník
Program :
1.

Otvorenie

1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Voľba hlavného kontrolóra
Kontrola uznesenia
Žiadosti od občanov a organizácií
Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince
VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince -Zmeny a doplnky č.3
VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Alekšince
8. Prevádzkový poriadok minifutbalového ihriska s umelou trávou
9. Štatút Alekšinských novín - oznámenie o zmene § 5 Povinnosti vydavateľa
10. Informácia o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014
11. Rôzne
12. Záver
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Radoslav Ťapušík starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, zasadnutie je
uznášaniaschopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie
Uznesením č. 48/2015 OZ a)schvaľuje
Návrhovú komisiu : Ing. Anton Kušnír, Dušan Kotúč
b) berie na vedomie
Overovateľov zápisnice : Ing. Pavel Božik, Bohumil Kišac
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
c)konštatuje, že
-na rokovaní OZ boli prítomní 6 poslanci
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 navrhol prerokovať v
bode 10. Rozpočtové opatrenie na rok 2015 – Úprava rozpočtu č.1 a pôvodný návrh
Informácie o priemernej mesačnej mzde.... riešiť na nasledujúcom zasadnutí OZ.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince uznesením č. 49/2015 schvaľuje
pozmenený program rokovania starostom obce
1.

Otvorenie
1.1Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Kontrola uznesenia
4. Žiadosti od občanov a organizácií
5. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince
6. VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince -Zmeny a doplnky č.3
7. VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Alekšince
8. Prevádzkový poriadok minifutbalového ihriska s umelou trávou
9. Štatút Alekšinských novín - oznámenie o zmene § 5 Povinnosti vydavateľa
10. Rozpočtové opatrenie na rok 2015 – Úprava rozpočtu č.1 Rôzne
11. Záver
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč,

K bodu 2 Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta privítal uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra a prečítal zápis z otvárania
obálok a vyhodnotenia podmienok zo dňa 11.4.2015. Skonštatoval, že všetci piati uchádzači
- Ing. Iveta Bendová; Ing. Jozef Bisták ; Ing. Ladislav Fúska; Ing. Oto Hodál; Ing. Anton
Zaťko, spĺňajú podmienky. Na voľbu hlavného kontrolóra bude dohliadať volebná komisia
v zložení Ing. Anton Kušnír, predseda a členovia komisie Dušan Kotúč a Peter Čačaný.
Požiadal Ing. Kušníra, aby informoval o postupe voľby hlavného kontrolóra. Ing. Kušnír
poinformoval prítomných o priebehu voľby. Starosta následne vyzval prítomných uchádzačov
podľa abecedy, aby sa odprezentovali v maximálnom trvaní 5 minút.
Ing. Iveta Bendová - hlavná kontrolórka obce Lehota. Ing. Božik mal dotaz na odpracovanú
dobu v tejto funkcii. Ing. I. Bendová - bude rok čo pracuje v tejto funkcii. Ing. Kušnír sa
informoval, čo kontrolovala pri eurofondoch. Ing. I. Bendová - pracovala tam v rokoch 20072013 a kontrolovala celý postup VO a proces schvaľovania..
Ing. Jozef Bisták - 30 rokov skúsenosti vo verejnej správe a 12 rokov v obecnej samospráve.
Dotazy- Ing. Božik- ste v nejakej obci kontrolórom – odpoveď-nie. Starosta sa informoval, či
má skúsenosti s účtovníctvom v obci- odpoveď –nie nemá,
Ing. Ladislav Fúska- robí hlavného kontrolóra v samospráve od roku 1990, t.č. robí hl.
kontrolóra vo viacerých obciach. Dotazy- p .Kišac – či sa zúčastňuje v zastupiteľstvách
a v koľkých obciach robí HK. Odpoveď- zúčastňuje sa každého zasadania a robí HK v dvoch
obciach a v ostatných mu končí volebné obdobie.
Ing. Oto Hodál – hl. kontrolóra robí od roku 1995, v obciach v okr. Topoľčany, robil aj v obci
Lehota, kde sa vzdal funkcie HK, vysvetlil poslancom dôvod.
Ing. Anton Zaťko - v rokoch 2003-2009 vykonával funkciu HK, pracuje na hl. útvare NSK
a t.č. vykonáva aj funkciu HK v obci Vinodol. Starosta sa informoval, či popri svojej
doterajšej práci dokáže zvládnuť ešte prácu HK v našej obci. Odpoveď- dokáže to zvládnuť,
všetko je na dohode. B. Kišac chcel vedieť, či dokáže upozorniť na nesprávne veci. Odpoveďnemá problém, usmerňuje v súlade so zákonom. P.Čačaný- či má okrem zamestnania aj
podnikateľskú činnosť. Odpoveď- má otvorenú činnosť, ale nevykonáva ju.
Starosta vyhlásil 5 min. prestávku. Po prestávke dostal každý poslanec hlasovací lístok, na
ktorom si zvolil zakrúžkovaním vybraného kandidáta vo vedľajšej miestnosti. Hlasovacie
lístky vkladali v zasadačke do volebnej urny. Po ukončení hlasovania sa volebná komisia
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odobrala sčítať hlasy. Predseda volebnej komisie prečítal zápisnicu, kde konštatoval, že 1 hlas
dostal Ing. Ladislav Fúska a 5 hlasov dostal Ing. Anton Zaťko.
Starosta sa poďakoval kandidátom za prezentácie a účasť na voľbe a zvolenému kandidátovi
zagratuloval.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Anny Moravcovej uznesením č. 50/2015 -A/ berie na
vedomie -správu volebnej komisie
B/ k o n š t a t u j e, že kandidáti
1. Ing. Iveta Bendová
2. Ing. Jozef Bisták
3. Ing. Ladislav Fúska
4. Ing. Oto Hodál
5. Ing. Anton Zaťko
Splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 51/2015 -poveruje
volebnú komisiu - vykonaním volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Obecné zastupiteľstvo:
- na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 52/2015 -A/berie na vedomie - výsledky hlasovania
voľby hlavného kontrolóra Obce Alekšince
- na návrh Ing. Antona Kušníra - B/ konštatuje - že na základe výsledkov voľby hlavného
kontrolóra Obce Alekšince bol Ing. Anton Zaťko zvolený do funkcie hlavného kontrolóra
obce na obdobie rokov 2015 – 2021
- na návrh Anny Moravcovej C/ schvaľuje -v zmysle § 18c ods. 1, písm. c) zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na uznesenie OZ
45/2015 bod III zo dňa 20.02.2015 úväzok hlavného kontrolóra Obce Alekšince 0,35%
D/ berie na vedomie, že - plat hlavného kontrolóra Obce Alekšince upraví každý nasledujúci
kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s § 18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Starosta požiadal prítomných o presunutie bodu 6 pred bod 3 , z dôvodu prítomnosti konateľa
spoločnosti SEGNIS spol. s r.o. p. Slavomíra Komžíka, ktorý prišiel prezentovať zámer
v procese schvaľovania Zmien a doplnkov č.3 .
Obecné zastupiteľstvo na návrh Bohumila Kišaca uznesením č. 53/2015 schvaľuje zmenu
v programe rokovania - Prerokovanie bodu 6. VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí
územného plánu obce Alekšince – Zmeny a doplnky pred bodom 3 – Kontrola uznesení
a následné vzostupné prečíslovanie ostatných bodov rokovania
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
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K bodu 3 VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince Zmeny a doplnky č.3
Starosta informoval, že Zmeny a doplnky č.3 boli spracovávane na základe žiadosti o zmenu
územného plánu. Bol spracovávaný tri roky, po jeho schválení prichádza k novej IBV, čo by
bolo v prospech obce. V zastavanom území v miestnej časti obce Lahne je navrhovaná zóna
pre energetické využitie – energeticko-ekologické zhodnotenie komunálneho odpadu a ťažbu
piesku. Starosta informoval o pálčivej téme energetického zhodnocovania komunálneho
odpadu. Máme obavy, že v obci sa bude spaľovať komunálny odpad.
Poslanci schválili udelenie slova -konateľovi spoločnosti SEGNIS spol. s r.o. p. Slavomírovi
Komžíkovi
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Pán Komžík informoval prítomných poslancov, že z dôvodu zmeny zákona o odpadoch
museli prehodnotiť projekt a v novom návrhu bude v energetickom centre triedička
komunálneho odpadu na páse, aby sa do zhodnocovaného odpadu nedostal nebezpečný
odpad, stavebný alebo iný odpad, ktorý by poškodil stroj. Bude tam umiestnená
najmodernejšia technológia, kde výsledný produkt bude briketka, ktorá bude ponúkaná na
ďalšie využitie. Okrem haly na triedičku budú vystavané nové objekty na spracovanie
odpadovej štiepky. Taktiež sa tam bude spracovávať aj biologický rozložiteľný odpad-zeleň,
konáre... V obci nebude žiadna spaľovňa. Chceme spracovávať drtením aj betón a kameň.
Centrum bude vyrábať energiu. Informoval o celom projekte, ktorý nebude mať nepriaznivý
vplyv na životné prostredie. Toho času sa spracováva veľká EJA. Vytvoria nové pracovné
miesta, do budúcna plánujú aj s využívaním energie pri pestovaní zeleniny vo fóliovníkoch.
Informoval poslancov, že by nešiel do tohto projektu, keby nemal schválený zámer bývalým
obecným zastupiteľstvom. Doteraz do tohto projektu investoval nemalú čiastku financií.
Takýto projekt je už spustený v obci Krnča pri Topoľčanoch, pán Komžík pozval poslancov
na malú exkurziu, aby videli na vlastné oči o čom je tento projekt. Bude vybudovaná nová
prístupová komunikácia, aby sa neprechádzalo cez zastavanú časť obce. Starosta sa
informoval, čo bude s odpadom, ktorý sa vytriedi. Odpoveď- bude odvezený na riadené
skládky. Ing. Kušnír mal otázku ako daľeho od zastavaného územia bude energetické centrum
a aký hluk bude vydávať drtička na betón a kameň. Odpoveď – bude to umiestnené oveľa
ďalej ako prikazuje zákon a drtička bude spĺňať najnovšie sťandardy. Ing. Božik chcel vedieť
aký dopad bude mať tento projekt na občanov obce Lahne, budú k tomu najbližšie, nebude
tam hluk, smrad a háveď z komunálneho odpadu? Odpoveď- občania Lahní sú oboznámení,
žiadna skládka nebude vznikať, nemal by tam vznikať žiaden smrad, ani háveď. Kapacita
triedičky je 15 tis. ton. Odpad sa bude zvážať priamo na triediaci pás, privezie sa len to čo sa
vytriedi. D. Kotúč chcel vedieť koľko ľudí tam bude zamestnaných. Odpoveď- min. 6, keď
sa bude robiť na jednu zmenu. Starosta poďakoval za prezentáciu a oznámil p. Komžíkovi, že
ho bude informovať o termíne návštevy v obci Krnča. Po návšteve poslanci prehodnotia
svoje stanoviská a stretnú sa na mimoriadnom zasadnutí kde prerokujú opätovne VZN obce.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného uznesením č. 54/2015 - B/schvaľuje
odloženie - prerokovania VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Alekšince – Zmeny a doplnky č. 3 na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 4 Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu obce Ing. Anton Kušnír
-uzn. č. 25/2015 ukladá Komisií pre legislatívu..- spracovať Smernicu na zabezpečenie
vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Alekšince
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uznesenie trvá

Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 55/2015 berie na vedomie
- správu o plnení uznesení
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 5 Žiadosti od občanov a organizácii
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami:
a) - žiadosť MFK o financie na dostavbu kabín vo výške 5 000,- €. Starosta informoval, že
prvá požiadavka bola na 3000,- €, nevieme na čo konkrétne budú potrebné tieto financie. Ing.
Kušnír navrhuje vyzvať prezidenta MFK , aby predložil rozpočet na žiadanú sumu, aby sme
vedeli na čo sa tieto financie použijú.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 56/2015 ukladá Komisií
pre financovanie a hospodárstvo -prerokovať s prezidentom klubu MFK žiadosť o poskytnutie financií na dokončenie kabín a návrh riešenia predložiť na najbližšie zasadnutie OZ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

b)- žiadosť spoločnosti Rebecceta s.r.o. Hlohovec o udelenie súhlasu k umiestneniu
prevádzky na úpravu mastenca a výrobu výrobkov na jeho báze, v priestoroch prevádzkovej
jednotky COOP JEDNOTA Nitra
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného - 57/2015 odporúča starostovi obce
- udeliť súhlas k umiestneniu prevádzky na úpravu mastenca a výrobu výrobkov na jeho báze,
v priestoroch prevádzkovej jednotky COOP JEDNOTA Nitra, pre spoločnosť REBECCITA,
s.r.o.
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
proti: 1 Bohumil Kišac,

c) žiadosť Mesta Nitry o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v CVČ Domino . Starosta informoval, že toto centrum navštevujú 3
deti z našej obce, obec by mala ročne zaplatiť 62,83 € za 1 dieťa. Ing. Kušnír informoval, že
by mala obec schváliť VZN, kde určí výšku poplatku. Obec dostáva určitú čiastku
v podielových daniach aj na takúto aktivitu. Budeme to musieť doriešiť už s novým hlavným
kontrolórom.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 58/2015 ukladá komisii
pre financovanie ... - prerokovať žiadosť Mesta Nitry o poskytnutie finančných prostriedkov
na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ Domino a návrh riešenia predložiť na
riadne zasadnutie OZ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 6 Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince
Starosta informoval prítomných, že dňom 20.4.2015 vyhlási v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5
zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovvýberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S
MATERSKOU ŠKOLOU , Alekšince 395, 951 22 Alekšince. Informoval, že oznam bude
vyvesený na úradnej tabuli pri obecnom úrade, v základnej škole, na web stránke obce aj web
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stránke ZŠ, v novinách a na web stránke a úradnej tabuli Okresného školského úradu. Ing.
Kušnír sa informoval, či môžu byť prítomní aj pozorovatelia pri výbere. Odpoveď- áno.
Výberové konanie bude v júni o 14.00 v budove ZŠ, bližší dátum bude určený.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Bohumila Kišaca uznesením č. 59/2015 berie na vedomie
- vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie Riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 7 - VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Alekšince
Ing. Kušnír mal dotaz na zapisovateľku, či už prišlo vyjadrenie z Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Nitra. Odpoveď- nie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Božika uznesením č. 32/2015 odporúča
prerokovať -VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Alekšince na najbližšom riadnom
zasadnutí OZ
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 8- Prevádzkový poriadok minifutbalového ihriska s umelou trávou
Starosta obce informoval prítomných, že pristúpil k zmene správcu miniihriska. Spravovať
miniihrisko bude obec na čele so starostom. Robí sa to v rámci šetrenia. Ing. Kušnír
informoval o konkrétnych zmenách v prevádzkovom poriadku. B. Kišac upozornil na
poslednú vetu, ktorá znie „Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje svoj súhlas s týmto
prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.“, odporuje bodu 5 tohto prevádzkového
poriadku, kde sa uvádza aj oslobodenie od poplatku. Ing. Kušnír opraví predmetnú vetu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 61/2015 A/ ruší
- Prevádzkový poriadok miniihriska s umelou trávou zo dňa 14.2.2012
B/ schvaľuje - Prevádzkový poriadok miniihriska z umelou trávou zo dňa 14.4.2015
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 9 Štatút Alekšinských novín – oznámenie o zmene v § 5 Povinnosti vydávateľa
Ing. Kušnír informoval prítomných, že v štatúte boli naviac schválené povinnosti vydavateľa,
jedná sa o povinné elektronické zasielanie, ktoré obec nevykonáva, lebo nevydáva
elektronické noviny.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 62/2015 schvaľuje
- zmenu v Štatúte obecných novín v § 5 –Povinnosti vydavateľa
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

K bodu 10. Rozpočtové opatrenie na rok 2015 – Úprava rozpočtu č.1
Ing. Kušnír informoval prítomných o predloženom návrhu úpravy rozpočtu č. 1. Jedná sa
o úpravu z dôvodu vyúčtovania projektu výstavby chodníkov a otoča autobusov. Vyúčtovanie
musí byť ukončené do 30. apríla 2015 .
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 63/2015 schvaľuje
- Rozpočtové opatrenie na rok 2015 – Úpravu rozpočtu č.1/2015
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,
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K bodu 11 Rôzne
Starosta predložil poslancom oznámenie o výsledku kontroly RÚVZ Nitra v ZŠ s MŠ.
V oznámení riaditeľka informuje o nedostatkoch zistených v MŠ a v ZŠS pri ZŠ s MŠ –
výdajňa stravy v MŠ.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Petra Čačaného uznesením č. 64/2015 ukladá Komisii pre
výstavbu, ŽP a ochranu verejného poriadku - prerokovať oznámenie o výsledkoch
kontroly ZŠ s MŠ a predložiť na najbližšie riadne zasadnutie OZ spôsob odstránenia závad
Hlasovanie: za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč,

Starosta predložil návrh na autobusovú zastávku na novom otoči autobusov. Informoval, že je
tam veľmi malý a netypický priestor na osadenie zastávky. Ing. Kušnír informoval, že oslovil
viaceré firmy a čaká na vyjadrenia a ponuky.
B.Kičac navrhol, aby obec oslovila spoločnosť ARRIVU o nové označovníky zastávok, ktoré
by sa osadili pri otoči a pri druhých rampách.
Ing. Božik chcel vedieť ako je to s premostením , chodník je postavený a lávka cez potok
chýba, kde sa to zdržalo. Starosta informoval, že boli problémy s projektom, ale už sú
vyriešené, projekt je upravený, pracuje sa na tom. Lávku bude obec robiť vo vlastnej réžií.
Ing. Božik sa ďalej informoval o poskytnutej dotácií na kanalizáciu. Starosta informoval, že
pripravujeme podklady k podpísaniu zmluvy z Environmentálnym fondom. Napojenie
kanalizácie na Tehelnej ulici ešte firma Staveko nebola posúdiť, ale máme prísľub, že to bude
čo najskôr. Na ČOV budeme musieť dať vypracovať GP pre ŽSR.
Dotaz na kamery. Starosta informoval, že kamery začnú montovať od pondelka.
Parkovanie kamiónov - opäť parkuje kamión na kostolnej ulici. Starosta informoval, že
stretnutie s konateľom firmy prebehlo, sľúbil, že sa spojí s dispečermi, či parkovanie na
Lahniach by bolo možné. Pristupujeme k doriešeniu parkovania vozidiel na obecnom
pozemku. Starosta ďalej informoval o prieskume na osadenie filtrov na obecnú vodu. Zisťuje,
aké náklady vzniknú obci pri tomto projekte.
K bodu 12 Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21. 15 hodine

Zapísala: Valéria Skokanová

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

Overovatelia: Ing. Pavel Božik

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

Bohumil Kišac

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

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
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