Obecný úrad ,

951 22 Alekšince

ZÁPISNICA
z 4. rokovania– 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Alekšince zo dňa 27. 04. 2015
Prítomní: Radoslav Ťapušík - starosta obce
Poslanci : Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč,
Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka
Neprítomní: --Ďalší prítomní : Ing. Lelovská, Slavomír Komžík,
Verejnosť : Ing. Tomáš Hrubý
Program :
1.
2
3
4
5

Otvorenie
1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie Patronátneho vyhlásenia obce Alekšince k úveru z Poštovej banky na rozhľadňu pre
Mikroregión Radošinka
VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince -Zmeny a doplnky č.3
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Radoslav Ťapušík starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci 7 poslanci, zasadnutie je
uznášaniaschopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie
Uznesením č. 65/2015 OZ a)schvaľuje
Návrhovú komisiu : Ing. Andrej Lipka, Peter Čačaný
b) berie na vedomie
Overovateľov zápisnice : Ing. Pavel Božik, Bohumil Kišac
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
c)konštatuje, že
-na rokovaní OZ boli prítomní 7 poslancov
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k programu. Ing. Kušnír navrhol prerokovať bod
3 ako bod 2 z dôvodu prítomnosti p. Komžíka a bod 2 ako bod 3.
Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince uznesením č. 66/2015 schvaľuje
pozmenený program rokovania starostom obce
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1.Otvorenie
2.
3.
4.
5.

1.1Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince -Zmeny a doplnky č.3
Schválenie Patronátneho vyhlásenia obce Alekšince k úveru z Poštovej banky na rozhľadňu pre
Mikroregión Radošinka
Rôzne
Záver
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Dušan Kotúč, Anna Moravcová

K bodu 2 VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Alekšince Zmeny a doplnky č.3
Poslanci opätovne pristúpili k prerokovaniu VZN č.1/2015, starosta informoval o exkurzii
v obci Krnča, kde si boli poslanci pozrieť fungujúce energetické centrum. Mal dotaz na p.
Komžíka, či budú komunálny odpad ukladať do kaziet do zeme, alebo sa bude len triediť
a následne zhodnocovať.
Poslanci schválili udelenie slova -konateľovi spoločnosti SEGNIS spol. s r.o. p. Slavomírovi
Komžíkovi
Hlasovanie: za: 7 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč, Ing. Andrej Lipka

Pán Komžík informoval prítomných poslancov, že v energetickom centra bude 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, do zeme sa žiaden komunálny odpad ukladať nebude. Projekt
nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Ing. Lipka chcel vedieť, či sú s projektom oboznámení obyvatelia Lahní, či im nebude vadiť
hluk. Ing. Komžik uviedol, že z obyvateľmi Lahní boli oboznámení s projektom a nemajú
proti tomu námietky. Toho času sa spracováva veľká EIA, vykonávajú sa merania hlučnosti,
prašnosti a iné merania, aby sa zistil celkový vplyv na ŽP. Budova, kde bude triedička bude
zateplená, odhlučnená. Starosta poďakoval p. Komžíkovi a dal hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Dušana Kotúča uznesením č. 67/2015 


I./ KONŠTATUJE, ŽE
pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
právnických osôb sú v územnom pláne obce Alekšince akceptované,
schválený územný plán obce Alekšince sa člení na záväznú a smernú časť.
V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre
verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
II. /Akceptuje

-stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie –
zmeny a doplnky č.3, č.OU-NR-OVBP1-2015/012306-2.
III./ SCHVAĽUJE
a/ Územný plán obce Alekšince – zmeny a doplnky č.3
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince číslo 1/2015 z 27.04.2015 o vyhlásení
záväzných častí Územného plánu obce Alekšince – zmeny a doplnky č.3
IV./UKLADÁ
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obci:
A/obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne
predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde
k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará
doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
B/pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce
Alekšince, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného
plánu
C/obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie
s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
D/obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručí Okresnému úradu v Nitre
E/obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy
F/uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Okresnom
úrade v Nitre
Z:
starosta obce
K:
Raz ročne v obecnom zastupiteľstve
Hlasovanie:

za: 6 Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Dušan Kotúč
proti: zdržal sa: Ing. Andrej Lipka

K bodu 4 Schválenie Patronátneho vyhlásenia obce Alekšince k úveru z Poštovej banky
na rozhľadňu pre Mikroregión Radošinka

-

-

Starosta prečítal Návrh na uznesenie - OZ
schvaľuje
patronátne ručenie v súvislosti s úverom, ktorým sa veriteľ - Poštová banka a.s. zaviazal
poskytnúť Dlžníkovi - OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267,951 42 Zbehy na základe
Zmluvy o úvere ako Patronátny ručiteľ – Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach týmto
vyhlasujeme, že:
vo vzťahu k Dlžníkovi, využijeme svoj vplyv na hospodárenie a riadenie Dlžníka tak, aby
Dlžník splnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úvere voči Veriteľovi riadne a včas,
poskytneme Dlžníkovi všetku potrebnú súčinnosť k tomu, aby Dlžník splnil svoje záväzky zo
Zmluvy o úvere voči Veriteľovi riadne a včas,
až do úplného splatenia pohľadávky Veriteľa zo Zmluvy o úvere zachováme náš podiel na
hlasovacích právach u Dlžníka nezmenený,
sme si vedomí skutočnosti, že podľa Zmluvy o úvere, je podmienkou poskytnutia úveru
okrem iného aj vystavenie tohto Vyhlásenia, a že Veriteľ pri poskytovaní úveru vychádza z
pravdivosti a záväznosti tohto Vyhlásenia,
pred podpisom Vyhlásenia sme sa oboznámili so Zmluvou o úvere a inými súvisiacimi
zmluvami uzatvorenými medzi Veriteľom a Dlžníkom, vrátane oprávnení Veriteľa vyhlásiť
úver za splatný a odstúpiť od Zmluvy o úvere.
následne privítal manažérku Mikroregiónu Radošinka Ing. Lelovskú a požiadal poslancov
aby, jej schválili udelenie slova.
Poslanci schválili udelenie slova –Ing. Lelovskej manažérke Mikroregiónu Radošinka
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Hlasovanie:

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

Ing. Lelovská oboznámila prítomných o predloženom patronátnom vyhlásení. V rámci
regiónu požiadali štyri obce, ktoré by mohli ručiť v súvislosti s úverom, ktorým sa Veriteľ Poštová banka a.s. zaviazal poskytnúť Dlžníkovi - OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy na
základe Zmluvy o úvere. Je to ručenie bez zábezpeky, obec neručí financiami ani majetkom,
ručí len vyhlásením, že bude robiť kontrolu nad splácaním úveru. Zmluvu o úvere potrebujú
urýchlene podpísať, z dôvodu, že do 30.4. 2015 musia vyúčtovať projekt. Mali by dostatok
financií, keby PPA nemeškala s preplácaním dotácií. Tento úver splatia okamžite po obdržaní
financií od PPA. T.č. už dali do banky vklad 5 000,- €. Ing. Božik sa dotazoval, na situáciu,
keď im PPA nepreplatí projekt. Ing. Lelovská informovala, že doteraz neboli problémy
s vyplatením projektov, ale keď by nastala taká situácia, tak sa bude vyfinancovanie projektu
riešiť v Mikroregióne medzi všetkými obciam, ktorých je 74. Ing. Kušnír chcel vedieť, ako
bude obec dozerať na priebeh splácania, bude mať nejaké informácie? Ing. Lelovská – obec
dostane podpísané zmluvy a všetky informácie o splácaní úveru. Ing. Božik apeloval na
časový tlak, nevie sa takto narýchlo vyjadriť k vyhláseniu, chcel by ho konzultovať
s odborníkmi. Ing. Lelovská súhlasila, že je to narýchlo, ale taktiež ich tlačia termíny. Starosta
dodal, že financie by nežiadali, ale mysleli si, že budú financie z PPA. Ing. Lelovská
informovala, že už dve obce im schválili ručenie a dnes sa rozhoduje ešte v jednej obci. Ing.
Lipka doložil, že aj tak sa poskladáme na projekt, keď neschvália financie, veľa krát sme im
požičiavali ako obec. Ing. Lelovská obhajovala Mikroregión, obce ktoré neboli členmi nemali
také výhody. Nemali by sme žiadne projekty z EU. Členské za obce je 0,40 € na obyvateľa.
Ing. Lipka sa vyjadril, že v minulosti neboli informovaní, boli riešené zbytočné projekty, ako
je aj náučný chodník u nás. Ing. Lelovská uviedla, že poslanci v obci rozhodujú o projektoch,
nie Mikroregión. Ing. Kušnír upozornil, že v minulosti sme nedostali žiadne informácie
o projektoch, ktoré sa u nás realizovali a poprosil p. Lelovskú v budúcnosti o viac informácii
z ich strany.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 68/2015 neschvaľuje
- patronátne ručenie obce Alekšince v súvislosti s úverom, ktorým sa Veriteľ - Poštová
banka a.s. zaviazal poskytnúť Dlžníkovi - OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267, 951 42
Zbehy na základe Zmluvy o úvere
Hlasovanie:

za: 2 Ing. Anton Kušnír, Dušan Kotúč,
proti: zdržal sa: 5
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac,
Ing. Andej Lipka, Anna Moravcová,

K bodu 4 Rôzne
Ing. Božik mal dotaz na starostu, kedy sa začne robiť s opravou cesty k bytovke č.440.
Starosta informoval, že jednal s p. Andrášikom, pracuje sa na tom.
Ing. Kušnír mal dotaz, či sa z vyfrézovaným materiálom dajú opraviť aj výtlky. Starosta to
zistí.
Dušan Kotúč sa informoval na stĺp pri druhých rampách, či ho ešte železnice používajú, je to
tam nebezpečné. Starosta informoval, že vedenie na stĺpe je živé, jednal o preloženie stĺpa.
Anna Moravcová uviedla požiadavku občanov na osvetlenie zastávky na hl. ceste Nitra –
Hlohovec, je to tam nebezpečné, chýba tam aj prechod pre chodcov.
Starosta požiada o vyjadrenie správcu komunikácie a o súhlas s osadením osvetlenia.
Bohumil Kišac upozornil aj na potrebu zníženie rýchlosti.
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Ing. Kušnír informoval, že o zníženie sa v minulosti viackrát žiadalo, ale neúspešne.
Odporúča opätovne požiadať kompetentné orgány o zníženie rýchlosti.
Bohumil Kišac mal dotaz, či boli obyvateľom „polygónu“ zaslané výzvy na odstránenie
čiernych stavieb. Starosta uviedol, že vyzveme dotknutých obyvateľov v čo najkratšom čase.
Peter Čačaný požiadal o vyúčtovacie faktúry a vypísanie všetkých odberných miest.
Ing. Lipka požiadal starostu, aby pripravil do budúceho zasadania počet automatov v obci.
K bodu 5 Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.10 hodine

Zapísala: Valéria Skokanová

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

Overovatelia: Ing. Pavel Božik

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

Bohumil Kišac

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

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
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