Obecný úrad, 951 22 Alekšince
ZÁPISNICA
zo 6. rokovania – 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Alekšince zo dňa 10. 07. 2015 o 18.00 h.
Prítomní: Radoslav Ťapušík - starosta obce
Poslanci : Ing.Pavel Boţik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Dušan Kotúč (dostavil sa o 18.55 h.),
Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka
Neprítomní: --Ďalší prítomní: Miriama Bullová, Helena Kyjaková
Verejnosť: Slavomír Komţík, Ing. Peter Káčerik, Mgr. Tomáš Hrubý, Ing. Jana Kováčová, Erika
Vencelová, Marek Mikuš, Ing. Ľubomíra Murínová
Program :
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.
Rekonštrukcia priestorov ZŠ s MŠ Alekšince
4.
Rôzne
5.
Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Radoslav Ťapušík, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a skonštatoval, ţe 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. 90/2015 OZ
a) schvaľuje
Návrhovú komisiu: Ing. Pavel Boţik, Ing. Andrej Lipka
b) berie na vedomie
Overovateľov zápisnice: Bohumil Kišac, Peter Čačaný
Zapisovateľa: Ing. Anton Kušnír
c)konštatuje, že
na rokovaní OZ boli prítomní 6 poslancov
Hlasovanie: za 6:
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka
Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k programu. Neboli vznesené ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince uznesením č. 91/2015 schvaľuje - program 6. zasadnutia
obecného zastupiteľstva – 3.mimoriadneho zasadnutia.
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.
Rekonštrukcia priestorov ZŠ s MŠ Alekšince
4,
Rôzne
5.
Záver
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Hlasovanie:

za 6:

Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Anna Moravcová

K bodu 3. Rekonštrukcia priestorov ZŠ s MŠ Alekšince
Starosta obce vysvetlil daný problém ohľadom neprijatia 9 detí do MŠ z dôvodu obmedzenej
kapacity súčasnej škôlky. Po zváţení všetkých moţností si dohodol stretnutie so zamestnankyňou
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Spolu prešli objekt ZŠ, kde hľadali
riešenie pre nový priestor pre MŠ. Ak budú splnené určité podmienky, dodrţané hygienické normy,
bude moţné dočasne presťahovať deti v predškolskom veku do priestorov ZŠ v pravej časti vstupnej
budovy.
Poslanec Ing. Boţik informoval, ţe ide o krízovú situáciu, kde by toto riešenie bolo na dobu
jedného roka. Počas toho roka budeme musieť vyriešiť daný problém komplexnejšie. Bol dnes
v priestoroch ZŠ, kde predbeţne nacenil všetky práce a materiál, ktoré bude potrebné vykonať. Cena
materiálu vychádza do 1 100 €, stavebné práce budú podobne do 1 100 €. Ďalšie náklady budú
ohľadom dovybavenia priestorov, jedálne a personálnych nákladov. Ak by sa tieto veci stihli vybaviť,
nevidí problém k otvoreniu MŠ k 1. 9. 2015. Vyzval prítomných, aby sa pýtali ohľadom rekonštrukcie
a je rád, ţe je prítomná zástupkyňa MŠ Helena Kyjaková, keď uţ nemohla prísť zastupujúca riaditeľka
ŢS s MŠ PaedDr. Alena Danková.
Starosta sa vrátil k personálnym veciam, kde by bolo potrebné prijať ďalšiu pracovnú silu, kde
dal naceniť náklady do konca kalendárneho roka podľa platových tried a dosiahnutého vzdelania (8.
trieda 3 508 €, 9. trieda 3 922 €, 10.trieda 4275 €).
Príchod poslanca Dušana Kotúča v čase 18:55 hod.
Ing. Boţik sa opýtal zástupkyni MŠ Heleny Kyjakovej prečo sa neriešili uţ v minulosti
problémy ohľadom obmedzenej kapacity. Starosta odpovedal, ţe tieto problémy nás dobehli, keďţe
naši predchodcovia to neriešili a obmedzená kapacita škôlky nie je problém len našej obce, ale aj
okolité škôlky riešia rovnaký problém. PaedDr. Danková mala podmienku, aby deti boli prijaté podľa
veku, a to od 3 rokov. Ing. Boţik sa opýtal, prečo sa rozhodovalo podľa veku, z akého dôvodu?
Starosta odpovedal, ţe bol enormný záujem a riaditeľka sa odvolávala na vyhlášku. Ing. Boţik sa
opýtal, či má p. Kyjaková tu vyhlášku pri sebe. Odpovedala, ţe nie, nebola dopredu o tom
oboznámená a mala sa tu riešiť rekonštrukcia priestorov ZŠ a nie prijímanie deti do MŠ.
Mgr. Karin Smerecká ţiada o slovo.
Poslanci schválili udelenie slova pre Mgr. Karin Smereckú.
Hlasovanie: za 7:
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Anna Moravcová, Dušan Kotúč
Vo vyhláške je napísane, ţe dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, môţe byť prijaté do MŠ, ak sú
vytvorené vhodné personálne, materiálne a iné potrebné podmienky. Takţe nie je to vylúčené.
Starosta odpovedal, ţe neporušili zákon, boli zvolené pravidlá ako prijímať deti do MŠ podľa
veku. Ing. Boţik oponoval, ţe boli zobraté deti, ktoré nie sú z Alekšiniec. P. Kyjaková vysvetlila, ţe
tie deti boli prijaté uţ v minulosti, keď nebola naplnená kapacita. Prijímajú sa len raz, ďalšie roky
nastupujú do škôlky bez prijatia. Ing. Boţik sa pýta, kto tie kritéria vytvoril? Ing. Lipka upozornil, ţe
niektoré mladšie deti chodia do škôlky aj keď jeden z rodičov je doma s mladším súrodencom.
Ing. Boţik nechce aby sa p. Kyjaková hnevala, keď je aj ostrejšia diskusia z dôvodu, ţe tieto
problémy vznikli v minulosti. P. Kyjaková má pocit, ţe všetku vinu hádţu na ňu, aj keď v minulosti
podávala ţiadosti ešte bývalému riaditeľovi a bývalej riaditeľke, nevie kde tie ţiadosti skončili.
P. Kišacovi sa tieţ nepáči prijímanie detí do MŠ len podľa veku.
Mgr. Karin Smerecká odpovedá, ţe prednostne sa prijímajú deti po dovŕšení 5 rokov, alebo s
odloţenou školskou dochádzkou resp. dodatočne odloţenou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky
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s kritériami určuje riaditeľ a pedagogická rada školy, ktoré musia byť zverejnené na viditeľnom
mieste.
Ing. Kušnír sa vyjadril aby sme riešili daný problém, ktorým je rekonštrukcia priestorov ZŠ
pre potreby MŠ. Z hľadiska financovania rekonštrukcie je moţnosť to prefinancovať z prenesených
kompetencií vyčlenených na prevádzkové náklady, keďţe v tomto prípade nejde o rekonštrukciu, ale
údrţbu priestorov. Po dohode s ekonómkou školy p. Plevovou by to mohlo ísť z tých zdrojov, treba
zistiť do akej miery čerpali rozpočet. Ak nie, tak vidí priestor z originálnych kompetencií, ktoré boli
vyčlenené na prevádzku. Na vybavenie pre predškolákov sú vyčlenené peniaze v škôlke, ak by to
nestačilo je spravená ešte rezerva, ktorá mala slúţiť na odstránenie nedostatkov v MŠ, tak aj školskej
jedálni.
P. Kišac sa opýtal ako nová pracovná sila zaťaţí rozpočet. Ing. Kušnír mu odpovedal, ţe
škôlku financuje obec z originálnych kompetencií, ale je priestor v rozpočte na novú pracovnú silu. Na
jedného ţiaka je určený koeficient, ktorým sú vypočítane celkové dotácie pre škôlku.
Ing. Boţik ešte upozornil na odstránenie závad v MŠ, kde boli rekonštruované sociálne
zariadenia, kde nebol projekt dotiahnutý do konca. Bude treba ešte zabezpečiť aj termonádobu na
výdaj jedla.
Starosta informoval ako by mal prebiehať proces výučby v MŠ. Predškoláci by sa mali
presunúť pred obedom z priestorov ZŠ, kde bude MŠ do súčasnej škôlky.
Ing. Kušnír navrhol obvolať rodičov neprijatých detí do MŠ, aby boli informovaní, ţe sa začne
s rekonštrukciou škôlky a od septembra bude moţné ich umiestniť do škôlky.
Starosta poprosil p. Kyjakovú, aby do budúcnosti ak vznikne nejaký problém, informovala
riaditeľa/riaditeľku alebo starostu.
Ing. Ľubomíra Murínová ţiada o slovo.
Poslanci schválili udelenie slova pre Ing. Ľubomíru Murínovú.
Hlasovanie: za 7:
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Anna Moravcová, Dušan Kotúč
O rozšírení škôlky sa dozvedela náhodne. Nie je s tým stotoţnená, pýta sa či je tam priestor
vytvorený na spanie? Nepáči sa jej, ţe deti sa budú presúvať okolo obeda do súčasnej škôlky. Čo keď
bude sychravé počasie? Mgr. Smerecká sa vyjadrila, ţe odpočinok nemusí byť formou spánku
u predškolských detí. Starosta spolu s p. Kyjakovou sa zhodli, ţe vychádza jedna malá a jedna veľká
trieda, tým pádom by sa predškolské deti nemuseli presúvať do súčasnej škôlky a mohli by zostať
v priestoroch ZŠ.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 92/2015 ukladá - komisii pre
školstvo, sociálne veci, kultúru a šport prerokovať a vypracovať odporúčacie kritériá na prijímanie detí
do materskej škôlky v spolupráci s riaditeľom/riaditeľkou školy a pedagogickou radou.
Hlasovanie: za 7:
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Anna Moravcová, Dušan Kotúč
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 93/2015 schvaľuje - rekonštrukciu
priestorov ZŠ pre vyuţitie MŠ podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za 7:
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Anna Moravcová, Dušan Kotúč
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K bodu 4. Rôzne
Starosta informoval o novom výberovom konaní na riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ. Dúfa, ţe ešte
v júli školská rada vyhlási voľbu.
Mgr. Smerecká informovala, ţe na komisii pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport navrhli,
aby sa zaviedol paušálny poplatok 1 € mesačne za kaţdého stravníka v školskej jedálni, ktorý bude
slúţiť na prevádzkové náklady školskej jedálne. Ing. Kušnír informoval, ţe existuje VZN, ktoré sa
venuje tejto problematike. Ak sa má k tomu poplatku pristúpiť, bude potrebné doplniť VZN.
Poslanci schválili udelenie slova konateľovi spoločnosti SEGNIS spol. s r.o. p. Slavomírovi
Komţíkovi a Ing. Petrovi Káčerikovi.
Hlasovanie: za 7:
Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
Ing. Andrej Lipka, Anna Moravcová, Dušan Kotúč
P. Komţík prezentoval návrh, ţe pri triedení odpadu vzniká aj organický odpad. V prvotnom
projekte chceli tento odpad odváţať na skládky v okolí Nitry. Po vyčíslení všetkých nákladov zistili,
ţe to nie je ideálna varianta a chceli by organický odpad uskladňovať v kazetách na vlastných
pozemkoch. Obec by mala za kaţdú tonu uskladnenú v katastri obce podľa zákona príjem do rozpočtu.
Ing. Kušnír upozornil, ţe v územnom pláne nie je zmienka o ukladaní odpadu do kaziet. Je
tam ťaţba pieskov, rekultivácia po banskej činnosti a energetické zhodnocovanie odpadov.
Ing. Peter Káčerik vysvetlil proces uskladnenie organického odpadu a dopad na ţivotné
prostredie.
Starosta poţiadal p. Komţíka, aby podal písomnú ţiadosť o vyjadrenie , keďţe tento bod
nebol v programe zastupiteľstva a nevie aj s poslancami narýchlo zaujať stanovisko.
Erika Vencelová mala dotaz ohľadom odstránenia kábla oproti bytovke. Upozorňovala na to
uţ na minulom zastupiteľstve. Starosta prisľúbil, ţe cez týţdeň to bude odstránené.
Ing. Lipka informoval, ţe začal zisťovať moţnosti odstránenia mangánu v obecnej vode.
Konzultoval to s odborníkom, ktorý mu pošle aké sú moţnosti vyčistenia vody. Malo by ísť
o vyčistenie vzdušným kyslíkom. Do najbliţšieho zastupiteľstva predloţí materiály. Starosta rovnako
zisťuje moţnosti aj od iných firiem.
Starosta zisťoval moţnosti odstúpenia od zmluvy s Nitrianskou komunálnou spoločnosťou. Je
tam výpovedná lehota 3 mesiace. Ak by sme prešli k Ponitrianskemu zdruţeniu pre separovaný odpad,
tak koncom septembra by sme podali ţiadosť o odstúpenie od zmluvy. Ing. Anton Kušnír na
najbliţšej finančnej komisii spolu s členmi komisie vyčíslia terajšie náklady na komunálny
a separovaný odpad, porovnajú ho s podmienkami Ponitrianskeho zdruţenie pre separovaný odpad.
Ing. Anton Kušnír odporučil starostovi, aby vyvolal stretnutie s pánom Zverinom ohľadom
publikácie k výročiu obce, ktorú pripravoval. Starosta navrhuje pripraviť harmonogram prác k
prípravám výročiu obce.
Starosta predloţil na schválenie RO č. 4/2015 – starostom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince na návrh Ing. Anton Kušnír uznesením č. 94/2015 berie na
vedomie – úpravu rozpočtu RO č. 4/2015 – starostom obce, presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
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Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu
4.

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením
07.07.2015

Hlasovanie:

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením starostom obce - presun
č.4 /2015 presun v beţ. výdavk.
08 1 0 637 027 – dohoda o vykonaní
práce – umelé ihrisko
04 5 1 633 006 – všeobecný materiál
MK
01 1 1 634 001 1 palivá, mazivá a oleje
fabia a kia
717 003 Tj kabíny prístavba
geometrický plán

za 6:
proti 0:
zdržal sa 1:

Zmena
celkového
rozpočtu
v príjmoch v €
0,-

Zmena
celkového
rozpočtu vo
výdavkoch v €
0,- 860
+ 400
+ 210
+ 250

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

K bodu 5. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce Radoslav Ťapušík poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.10 hodine

Zapísal:

Ing. Anton Kušnír

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

Overovatelia: Bohumil Kišac

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

Peter Čačaný

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

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
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