Obecný úrad ,

951 22 Alekšince

ZÁPISNICA
z 8. rokovania– 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Alekšince zo dňa 30.10.2015
Prítomní: Radoslav Ťapušík - starosta obce
Poslanci : Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Andrej Lipka
Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová ,
Ospravedlnení: Dušan Kotúč, Peter Čačaný,
Ďalší prítomní : Ing. Anton Zaťko
Verejnosť : občania v počte 2
Program :
1.

Otvorenie

1.1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Ţiadosti od občanov a organizácií
Audit 2014 –Správa nezávislého audítora
Konsolidovaná a individuálna výročná spáva za rok 2014
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6
S p r á v a výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou
školou Alekšince 395 za školský rok 2014/2015
8. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 o úhradách za poskytované sluţby a úkony vykonávané
obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
9. Určenie druhého sobášiaceho
10. S m e r n i c a odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch pri Obecnom úrade v Alekšinciach č.
5/2015
11. Investičný zámer Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra – Alekšince kanalizácia 1 a 2. Etapa
12. Určenie inventarizačnej komisie pre CO sklad
13. Návrh na vyradenie starých opotrebovaných kníh k 1.10.2015
14. Návrh termínu zhromaţdenia občanov
15. Rôzne
16. 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, ţe sú prítomní 5 poslanci, 2 poslanci
ospravedlnení, 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. 115/2015 OZ
a)schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac
b) berie na vedomie overovateľov zápisnice : Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka
Zapisovateľka : Valéria Skokanová
c)konštatuje, že
-na rokovaní OZ boli prítomní 5 poslancov a 2 poslanci sa ospravedlnili
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,
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Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k programu. Ing. Kušnír poţiadal o doplnenie
bodu 4 o Audit 2013.
Obecné zastupiteľstvo Obce Alekšince uznesením č. 116/2015 schvaľuje
1. Otvorenie
1.1.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Ţiadosti od občanov a organizácií
Audit 2013 a Audit 2014 –Správa nezávislého audítora
Konsolidovaná a individuálna výročná spáva za rok 2014
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6
S p r á v a výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou
školou Alekšince 395 za školský rok 2014/2015
8. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 o úhradách za poskytované sluţby a úkony vykonávané
obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
9. Určenie druhého sobášiaceho
10. S m e r n i c a odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch pri Obecnom úrade v Alekšinciach
č. 5/2015
11. Investičný zámer Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra – Alekšince kanalizácia 1 a 2.
Etapa
12. Určenie inventarizačnej komisie pre CO sklad
13. Návrh na vyradenie starých opotrebovaných kníh k 1.10.2015
14. Návrh termínu zhromaţdenia občanov
15. Rôzne
16. Záver
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 2 Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Anton Kušnír :
uznesením č. 58/2015 ukladá komisii pre financovanie ... - prerokovať ţiadosť Mesta Nitry
o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ
Domino a návrh riešenia predloţiť na riadne zasadnutie OZ
uznesenie trvá
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.
uznesenie trvá
uznesením č. 99/2015 odporúča starostovi obce - zistiť vlastníka nehnuteľnosti č.
par.118/41 a vyzvať ho k náprave
Starosta informoval o stretnutí s vlastníkom nehnuteľnosti s p. Domarackým a uviedol, ţe
z jeho strany chyba nenastala, ale ţiadateľka má nesprávne osadené odkvapové zvody, čím
vznikajú pri daţdivom počasí mláky.
uznesenie splnené
uznesením č. 101/2015 ukladá komisii pre výstavbu, životné prostredie a ochranu
verejného poriadku - prerokovať ţiadosti od občanov individuálne a návrh predloţiť na
zasadanie OZ
uznesenie trvá
uznesením č. 102/2015 poveruje starostu obce - zaslať ţiadateľovi D. Majtanovi
o jednoizbový byt negatívnu odpoveď
uznesenie splnené
uznesením č. 104/2015 b/ukladá finančnej komisii- prerokovať ţiadosť o navýšenie
rozpočtu na mzdy a odvody pre materskú školu a návrh predloţiť na najbliţšie zasadanie OZ
uznesenie trvá

uznesením č. 106/2015 b/ odporúča starostovi obce - zaslať Nitrianskym komunálnym
sluţbám výpoveď od zmluvy
uznesenie splnené
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Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 117/2015 berie na
vedomie
-priebeţné plnenie uznesení
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 3 žiadosti od občanov a organizácii
Informoval starosta obce:
- ţiadosť MFK o potrebe vytvorenia tréningového ihriska pri futbalovom areáli. Starosta
informoval poslancov, ţe nehnuteľnosť je vo vlastníctve Biskupského úradu a je nutné s nimi
vyvolať jednanie o výške prenájmu. Ing. Boţik sa informoval, či bude tréningové ihrisko pre
verejnosť. Odpoveď bola áno. Poslanci odporúčajú, aby ţiadosť o prenájom starosta
vypracoval v súčinnosti s MFK.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 118/2015
a)berie na vedomie
- ţiadosť MFK Alekšince o vytvorenie tréningového ihriska
b)odporúča starostovi obce
- podať ţiadosť na Biskupský úrad Nitra a dojednať podmienky prenájmu nehnuteľnosti pod
tréningové ihrisko
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

- ţiadosť Angely Toráčovej, o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti.
Ing. Boţik nemá námietky, ak si voči obci plnia svoje povinnosti. Ing. Lipka nesúhlasí
s predajom, ţiadateľka má ţiadosť o prenájom tú treba riešiť. Navrhuje ţiadosť zamietnuť.
Ing. Boţik navrhol, aby sa k ţiadostiam o prenájom nehnuteľnosti stretli všetci poslanci.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Anny Moravcovej uznesením č. 119/2015 berie na
vedomie
- ţiadosť Angely Toráčovej o odkúpenie nehnuteľnosti
Hlasovanie: za: 4 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová,
zdrţal sa : 1 Ing. Andrej Lipka,

- ţiadosť Simony Rácovej o nájomnú zmluvu na obecnú nehnuteľnosť
Ing. Boţik navrhuje riešiť aj túto ţiadosť s ostatnými ţiadosťami o prenájom. Starosta
informoval, ţe predmetná nehnuteľnosť dvoj bytovka súp. č. 234 je vo vlastníctve obce
a o prenájme bytov máme platné VZN. Ing. Lipka súhlasí s prenájmom bytu na určitú dobu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 120/2015 poveruje
starostu obce
- zistiť právne moţnosti na vysporiadanie prenájmu nehnuteľnosti pani Simone Rácovej
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

- Oľga Hofmanová – ohlásenie drobnej stavby. Starosta oboznámil prítomných o vzniknutej
situácii. Ţiadateľka podala ohlásenie drobnej stavby na oplotenie nehnuteľnosti, obec ju
následne vyzvala k doloţeniu dokladov, ktoré dodnes nedoloţila. Napriek tomu si oplotila
časť obecného pozemku pred jej vchodom do bytu. Po konzultácii na stavebnom úrade
odporúča nehnuteľnosť odstrániť.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 121/2015 poveruje starostu
obce
- vyzvať pani Oľgu Hofmanovú na odstránenie čiernej stavby –oplotenie na cudzom pozemku
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,
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- 1./ Ţiadosť Sylvie Rosypalovej o predĺţenie platnosti nájomnej zmluvy v 15 b.j.
Menovaná plní povinnosti voči obce a spĺňa podmienky –pre 3 posudzované osoby. Nájom
navrhujeme predĺţiť do 21. 11. 2017 ( aby doba nájmu bola zosúladená s ostatnými
nájomníkmi)
a
- 2. / Ţiadosť Marty Rosypalovej o predĺţenie platnosti nájomnej zmluvy v 15 b.j.
Menovaná si plní povinnosti voči obce a spĺňa podmienky – pre 2 posudzované osoby. Nájom
navrhujeme predĺţiť do 21. 11. 2017 ( aby doba nájmu bola zosúladená s ostatnými
nájomníkmi)
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 122/2015 schvaľuje
a/ predĺţenie nájomnej zmluvy do 21. 11. 2017 na 2.izbový nájomný byt v 15 b.j. súp.č. 484
pre Martu Rosypalovú
b/ predĺţenie nájomnej zmluvy do 21. 11. 2017 na 3.izbový nájomný byt v 15 b.j. súp.č. 484
pre Sylviu Rosypalovú
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 4 Audit 2013, Audit 2014- Správa nezávislého audítora
Poslancom bol materiál zaslaný na preštudovanie. Pripomienky neboli vznesené. Ing. Anton
Kušnír odporúča budúci rok nájsť nového audítora.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 123/2015 berie na
vedomie
a/ Správu nezávislého audítora za rok 2013
b/ Správu nezávislého audítora za rok 2014
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová,
zdrţal sa : 1 Ing. Andrej Lipka

K bodu 5 Konsolidovaná a individuálna výročná správa za rok 2014
Poslancom bol materiál zaslaný na preštudovanie. Pripomienky neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 77/2015 berie na
vedomie
a/ Konsolidovanú výročnú správu za rok 2014
b/ Výročnú správu za rok 2014
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu č. 6 Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Starosta informoval prítomných
o zmene rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach schválilo dňa 29. 12. 2014 uznesením č.
19/2014 rozpočet na rok 2015.Rozpočet obce Alekšince na rok 2015 bol schválený v objeme:
Bežné príjmy
866 183,- €
Bežné výdavky
806 669,- €
Kapitálové príjmy
234 717,- €
Kapitálové výdavky
266 176,- €
Príjmové finančné operácie
0,-€
Výdavkové finančné operácie
28 055,- €
Celkový rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný.

Bežné príjmy
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Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

30.10.2015

Kód
zdroja

41

Názov položky

Analytické
členenie

Schválený
rozpočet
2015

Úprava
rozpočtu
2015
v
EUR

Úprava
rozpočtu
č. 5 / 2015
v EUR

Rozpočet po
úprave
v EUR

1 000

0

+ 2 560

3 560

Vrátené fin.
prostriedky
1 000

291 008

SPOLU
0
+ 2560
3 560
Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BP:
Úprava rozpočtu č. 6 na rok 2015 v časti beţných príjmoch nastala z dôvodu prekročenia výšky schválených
súm na rok 2015, a to:
- 291 008 Vrátky – príjem finančných prostriedkov a iných subjektov

Kapitálové príjmy
Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

30.10.2015

Kód zdroja

2 111

Analytické
členenie

322 001 1

Názov položky

Schválený
rozpočet
2015

Úprava
rozpočtu 2015
v EUR

Rozpočet po
úprave
v EUR

Rekonštrukcia
soc. zariadenia
ZŠ
0

0

+ 50 500

50 500

SPOLU
+ 50 500
50 500
Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KP:
Obci bola poskytnutá dotácia na projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení Základná škola.

Bežné výdavky
Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Kód
zdroja

Analytick
é členenie

Názov položky

Schválený
rozpočet
2015

Úprava
rozpočtu
2015
v
EUR

Úprava
rozpočtu
č. 5 / 2015
v EUR

Rozpočet po
úprave
v EUR

30.10.2015
30.10.2015
30.10.2015

41
41
111

637 005
651 002
616

950
650
560

0
0
0

+ 1 050
- 580
-7

2 000
70
553

30.10.2015

111

2 332

0

+ 300

2 632

30.10.2015

41

611,621
, 625
632 001

8 500

0

+ 200

8 700

30.10.2015
30.10.2015

41
111

633 006
611

450
80

0
0

+ 20
-8

470
72

30.10.2015
30.10.2015

111
41

637 004
637 027

700
1 140

0
- 860

+ 500
+2

1 200
282

30.10.2015

41

636 001

Audit
Splátka úrokov
Dotácia – register
obyvateľstva
Dotácia – matrika
+ odvody
Verejné
osvetlenie
Separovaný zber
Dotácia – miestne
komunikácie
Dotácie NSK
Odmeny – umelé
ihrisko
Nájom za
pozemky

650

0

+ 500

1 150

+ 1 977

17 129

SPOLU

-

-

16 012

- 860

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BV:
Úprava rozpočtu č. 6 na rok 2015 v časti beţných výdavkoch nastala z dôvodu prekročenia výšky schválených
súm na rok 2015, a to:
637 005 - zvýšený výdavok na audit z dôvodu: audit sa robil za dva roky, a to za rok 2013 a 2014
651 002 - splátka úrokov – úver bol splatený
616 - dotácia na prenesený výkon správy na úseku register obyvateľstva: zníţená dotácia zo ŠR
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-

611, 621, 625 - dotácia na prenesený výkon správy na úseku matrika: zvýšená dotácia zo ŠR
632 001 - očakáva sa vyšší výdavok na energie za verejné osvetlenie v dedine
633 006 - poloţka separovaný zber – nákup a spotreba materiálu potrebných pri sep.zbere – vrecia
611 - dotácia na prenesený výkon správy na úseku miestne komunikácie: zníţená dotácia zo ŠR
637 027 - odmeny na dohodu o vykonaní práce – umelé ihrisko
636 001 - nájomné za prenájom pozemkov – zmluva so ŢSR

Kapitálové výdavky
Dátum
zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Kód
zdroja

30.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
30.10.2015

2 41
2 41
2 41
2 41
2 111

Analytické
členenie

Názov položky

Schválený
rozpočet
2015
v

717 001 3
716
717 001 1
717 001
717 002

Kanalizačné odbočenie
Lávka SO 01
SO 02 vlastné výdavky
SO 01 vlastné výdavky
Rekonštrukcia soc.
zariadenia ZŠ
Prístavby TJ kabíny

0
0
5 400
13 000
0

Úprava
rozpočtu
2015
EUR

Úprava
rozpočtu
č. 5 / 2015
v EUR

Rozpočet po
úprave
v EUR

+ 325
+ 300
- 3 472
+ 100
0

+ 475
+ 40
+ 100
+ 103
+ 50 500

800
340
2 028
13 203
50 500

30.10.2015
2 41
717 003
0
+ 330
+ 133
463
SPOLU
18 400
- 2 417
+ 51 351 67 334
Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KV:
- 717 001 3 – Kanalizačné odbočenie – zvýšené náklady na stavebné povolenia
- 716 – Lávka SO01 – zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu
717 001 1 – SO 02 vlastné výdavky
- 717 001 – SO 01 vlastné výdavky
- 717 002 – Dotácia na rekonštrukciu sociálneho zariadenia ZŠ
- 717 003 – Prístavba TJ kabín – stavebné povolenia, technická prehliadka potrebná ku kolaudácii
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č.125/2015 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.6/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) a c.) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa priloţeného návrhu:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

814 571,- Bežné príjmy spolu
405 858,- Kapitálové príjmy spolu
28 055,- Príjmy z finančných operácií
Vlastné príjmy RO s PS

871 102,357 342,20 040,0,-

Výdavky celkom

1 248 484,- Príjmy celkom

1 248 484,-

* Rozdiel

+ 147 584,-

+ 147 584,-

Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu č. 7 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s
MŠ Alekšince za školský rok 2014/2015
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Ing. Kušnír sa informoval prečo nie je
v správe spomenutý monitoring a upozornil na určité pasáţe, kde sa informácie negujú, ako
napr. pri SWOT analýze. Starosta informoval, ţe monitoring prebehol ale sme nedosiahli
celoslovenský priemer. Poslanci poţiadali o doručenie výsledkov monitoringu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Anny Moravcovej uznesením č. 126/2015 berie na
vedomie -Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Alekšince za školský rok 2014/2015
Hlasovanie: za: 3 Ing. Pavel Boţik, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka
zdrţal sa : 2 Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír,
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K bodu č. 8 - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie.
Ing. Kušnír informoval
o navrhovaných zmenách. B. Kišac sa informoval dokedy bude umiestnená reklama na aut.
zastávkach na hl. ceste. Starosta informoval, ţe reklamu na týchto zastávkach máme
v zmluve, kde nám bezplatne zrekonštruovali zastávky. Ing. Lipka upozornil na reklamu
umiestnenú na starom obecnom úrade. Starosta prisľúbil nápravu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 127/2015
schvaľuje -Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o úhradách za poskytované sluţby a úkony
vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Hlasovanie: za: 4 Ing. Pavel Boţik, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka, Ing. Anton Kušnír,
zdrţal sa : 1 Bohumil Kišac,

Uznesenie nebolo schválené zákonom požadovanou 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
K bodu č. 9 určenie druhého sobášiaceho
Uzavretie manţelstva pred matričným úradom upravuje § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 4 ods. 1
citovaného právneho predpisu „vyhlásenie o uzavretí manţelstva urobia snúbenci na
matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom
alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského
zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.“ Z uvedeného vyplýva povinnosť sobášenia pre
starostu obce, resp. poverených poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2014 bol ako sobášiaci určený starosta obce
Radoslav Ťapušík, ale nebol poverený ţiaden poslanec, ktorý by starostu obce zastúpil
v prípade neprítomnosti. Na doplnenie uvedenej povinnosti a vykonávania sobášneho aktu
matričným úradom Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach by malo prijať uznesenie, v
ktorom určí sobášiaceho alebo sobášiacich poslancov obecného zastupiteľstva pre toto
volebné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Anny Moravcovej uznesením č. 128/2015 schvaľuje
-poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie , ktorými budú :
1. Ing. Andrej Lipka
2. Ing. Pavel Boţik
Hlasovanie: za: 4 Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka, Ing. Anton Kušnír, Bohumil Kišac,
zdrţal sa : 1 Ing. Pavel Boţik,

K bodu 10 Návrh Smernice odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch pri
OcÚ Alekšince č. 5/2015
Materiál bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie. Ing. Boţik poţiadal dopracovať do
smernice, ţe odmeny budú vyplácané za prácu mimo pracovnej doby.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 129/2015 odporúča
starostovi obce - prepracovať Návrh Smernice odmeňovania účinkujúcich na občianskych
obradoch pri OcÚ Alekšince č. 5/2015
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 11 investičný zámer vstupu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Nitra do výstavby Alekšince –kanalizácia 1. a 2. Etapa a Alekšince –čistiareň
odpadových vôd
Starosta informoval prítomných o vstúpení nového investora do výstavby kanalizácie a čističky
odpadových vôd ZVS a.s. schválili balík financií na dobu dvoch rokov na dokončenie ČOV
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a časti kanalizácie a kanalizačných prípojok. Jedná sa o čiastku 1 milión 050 tisíc €. Ing. Boţik
sa informoval, či uvedená suma postačuje na sfunkčnenie dokončenej kanalizácie. Starosta
uviedol, ţe na celkové dokončenie kanalizácie a prípojok v obci bude treba ešte cez 2 mil. €. Po
schválení zámeru bude obec všetko riešiť zmluvne.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Antona Kušníra uznesením č. 130/2015
a/schvaľuje
- investičný zámer vstupu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra do výstavby
Alekšince –kanalizácia 1. a 2. Etapa a Alekšince –čistiareň odpadových vôd
b/ poveruje starostu obce
- jednaním s investorom a stavebníkom stavieb k predmetnej veci
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 12 určenie inventarizačnej komisie pre CO sklad
Starosta informoval, ţe kaţdý rok sa vykonáva inventarizácia prepoţičaného materiálu CO od
Ministerstva vnútra. Je potrebné schváliť inventarizačnú komisiu.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č. 131/2015 schvaľuje
-určenie inventarizačnej komisie v zloţení:
predseda komisie Dušan Kotúč -poslanec
člen komisie
Valéria Skokanová –poverený zamestnanec pre CO a KR
člen komisie
Eva Cebová – administratívny pracovník
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 13 Návrh na vyradenie starých a opotrebovaných kníh
Starosta informoval, ţe vydal príkaz na vykonanie revízie kniţného fondu v obecnej kniţnici
z dôvodu odchodu knihovničky na materskú dovolenku a v dôsledku prijatia novej
knihovníčky. Do revíznej a vyraďovacej komisie určil ako predsedu poslanca Dušana Kotúča
a pracovníčka obce V. Skokanovú a E. Cebovú. Revízia kniţného fondu bola vykonaná
k 1.10.2015 a bol predloţený návrh na vyradenie starých a opotrebovaných kníh.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 132/2015
a/ schvaľuje
- vyradenie starých a opotrebovaných kníh v počte 371
b/ odporúča starostovi obce
- ponúknuť verejnosti vyradené knihy prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky
obce do 31.12.2015
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 14 - Návrh termínu zhromaždenia občanov
Poslanci sa zhodli na termíne 27.11.2015 piatok o 17.00 hodine. Ďalej sa dohodli na zmene
termínu riadneho zasadania OZ -4.12.2015 o 18.30 hodine
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Andreja Lipku uznesením č.133/2015 schvaľuje
- termín Zhromaţdenia občanov na deň 27.11.2015 t.j. piatok o 17.00 hodine
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

K bodu 15 Rôzne
Poslanci obecného zastupiteľstva udelili slovo p.Erike Vencelovej
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

E. Vencelová sa informovala, prečo nebola jej ţiadosť prerokovaná v zastupiteľstve. Starosta
informoval, ţe je v jeho kompetencii riešiť ţiadosti a jej ţiadosť je v štádiu riešenia.
Ing. Boţik oboznámil prítomných, ţe si zmluvy o prenájme obecnej nehnuteľnosti pre
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výstavbu nových bytoviek prečítal a má k ním pripomienky. Jedná sa nájomnú zmluvu,
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva. Navrhol určiť pracovnú
komisiu, ktorá sa bude týmito zmluvami zaoberať. Hlavný kontrolór navrhol osloviť
a zaplatiť právnika, ktorý bi zmluvy skontroloval.
Obecné zastupiteľstvo na návrh Ing. Pavla Boţika uznesením č. 134/2015 ukladá
komisii pre legislatívu .... - zaujať stanovisko k návrhu zmlúv o prenájme nehnuteľnosti
s firmou Innovia, s.r.o. so sídlom Na Hlinách 12, 917 01 Trnava
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

Poslanci obecného zastupiteľstva udelili slovo p.Marekovi Mikušovi
Hlasovanie: za: 5 Ing. Pavel Boţik, Bohumil Kišac, Ing. Anton Kušnír, Anna Moravcová, Ing. Andrej Lipka,

p. Mikuš upozornil na nevyhovujúci stav cesty, na ktorú obec nemá financie, ale na ihrisko si
financie nájde.
Ing. Lipka informoval, ţe autobusová zastávka pri ţel. priecestí na Lukáčovce bola preloţená
za koľajnice k lávke, ale je pri nej tma. Malo by sa tam umiestniť osvetlenie.
Ing. Kušnír upovedomil prítomných, ţe vianočné osvetlenie je v dezolátnom stave a
s vianočnou výzdobou v obci sa tento roku nepočíta.
Starosta informoval, ţe vianočný stromček bude umiestnený pri kultúrnom dome, treba
vyuţívať centrum obce.
Bohumil Kišac predniesol sťaţnosť p. Kissovej, ktorá sa nevie z dôvodu odstavených
kamiónov pri Eurovate dostať z domu autom. Treba túto situáciu doriešiť.
Starosta oboznámil, ţe budeme musieť urobiť pasport miestnych komunikácii a úpravu
pasportu dopravného značenie.
B. Kišac upozornil na sťaţnosti rodičov, na veľkú prašnosť v ZŠ pri rekonštrukcii toaliet.
S Ing. Boţikom navštívili ZŠ, informoval sa aj u upratovačiek, ktoré mu potvrdili prašnosť.
Ing. Boţik potvrdil, ţe sa zúčastnil prieskumu, poţiadal starostu, aby upozornil realizačnú
firmu na tieto skutočnosti, ktoré sa dajú riešiť.
Starosta sa spýtal na mena rodičov, ktorí sa sťaţovali, okrem p. Kišacovej. P. Kišac, nechcel
menovať rodičov,ktorí sa sťaţovali. Starostovi sa nikto nesťaţoval a v škole na prieskume je
denne.
Poslanec Bohumil Kišac poţiadal starostu o skoršie zasielanie podkladov k rokovaniu OZ.
Anna Moravcová informovala poslancov o návšteve obce Zbehy za účelom informovania sa
ako v ich obci funguje opatrovateľská sluţba a či by bolo reálne takúto sluţbu zaviesť aj u nás
v obci. Uviedla, ţe by bol do veľkej miery zaťaţený obecný rozpočet. Ing. Kušnír reagoval,
ţe v najbliţšej dobe budeme musieť zaviesť opatrovateľskú sluţbu a hľadať moţnosti jej
financovania.
Starosta informoval, kde sme podávali ţiadosti o dotácie na rok 2016.

9

K bodu 16 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: Anna Moravcová

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

Ing. Andrej Lipka

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

Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
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