Zápisnica
zo zhromaţdenia obyvateľov obce Alekšince, konaného dňa 27.11.2015 o 17.00 hodine
v kultúrnom dome.
Prítomní: starosta obce Radoslav Ťapušík,
poslanci : Dušan Kotúč, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Ing. Pavel Boţik, Peter
Čačaný, Anna Moravcová a Bohumil Kišac,
hostia: PaedDr. Adriana Novosadová, p. Róbert Bakyta
Na zhromaţdení obyvateľov obce sa zúčastnilo 24 obyvateľov obce.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich o programe zhromaţdenia
obyvateľov.
Program:
1. Otvorenie.
2. Informatívna správa starostu obce o stave obce od nástupu do funkcie zameraná na
informáciu o výstavbe ČOV a kanalizácie v obci so vstupom nového investora, vstup
obce do Ponitrianskeho zdruţenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
3. Rozbehnuté a v súčasnosti realizované projekty v obci
4. Správa o stave ZŠ s MŠ – PaedDr. Adriana Novosadová
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zhromaţdenie obyvateľov obce otvoril a viedol starosta obce p. Radoslav Ťapušík,
privítal prítomných poslancov, hostí a občanov.
K bodu č. 2 - Informatívna správa starostu obce o stave obce od nástupu do funkcie
zameraná na informáciu o výstavbe ČOV a kanalizácie v obci so vstupom nového
investora, vstup obce do Ponitrianskeho združenia obci pre separovaný zber
Starosta informoval prítomných o pokračujúcej výstavbe kanalizácie a čističky
odpadových vôd. Obec doteraz na kanalizáciu a ČOV dostala dotácie z Environmentálneho
fondu. Na dokončenie nám chýba cca 2 milióny 200 tisíc eur. Ako samostatná obce nemáme
šancu v čo najkratšej dobe dokončiť kanalizáciu. Sme obec do 2000 obyvateľov a nemáme
nárok na dotáciu z eurofondov. Začali sme rokovať s novým investorom so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá by vstúpila do nášho projektu
a v priebehu 2 rokov bude časť kanalizácie, ktorá je uţ uloţená v zemi aj spustená. V zámere
s novým investorom je aj úprava komunikácii po ukončení výstavby kanalizácie
a kanalizačných prípojok, ktoré budú potiahnuté aţ po pozemok vlastníka. Toho času sa
konzultujú zmluvy s právnikmi. ČOV je ukončená na 70%. Aj tento rok ţiada obec o dotáciu
z environfondov na kanalizáciu.
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Starosta oboznámil prítomných s blíţiacou sa zmenou v separovanom zbere. Uviedol,
ţe spôsob doterajšieho separovaného zberu je nerentabilný. Aktivačných pracovníkov nám
rok čo rok ubúda. Občania si veľa krát zamieňajú separovaný zber s komunálnym odpadom.
Preto nám veľa odpadu končí vo veľkoobjemových kontajneroch na zbernom dvore, ktoré
vyváţame na riadenú skládku, čo nie je lacná záleţitosť. Informoval, ţe pri novom systéme
separovania budú môcť byť občania aj odmenený za správne separovanie. Poţiadal p. Róberta
Bakytu, výkonného riaditeľa Ponitrianskeho zdruţenia obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi, aby oboznámil prítomných o celom systéme separovania odpadov.
Róbert Bakyta informoval prítomných o získaní dotácii na zabezpečovanie
separovaného odpadu od zmluvných obcí. Obec Alekšince bude od apríla 2016 zapojená
taktieţ do tohto systému. Zdruţenie dodá obci 3 farebne rozlíšené kontajnery – modrý bude
na papier, ţltý na plast a hnedý na bioodpad. Kontajnery, ktoré má občan na komunálny
odpad ten mu zostáva. Kaţdá smetná nádoba na separovanie bude opatrená čipom, podľa toho
zistia ako sa v obci separuje, na koľko % sa odpad triedi. Do domácnosti bude dodaný
kalendár vývozu a propagačný materiál o tom, čo sa môţe separovať. Podľa zákona je
povinnosťou triediť šesť základných komodít. Sklo sa bude v obci triediť do nádob, ktoré
budú rozmiestnené v určitých častiach obci. Tetrapaky sa budú odkladať do nádob spolu
s papierom a pet fľaše spolu s fóliami. Tento systém je podľa zabehnutého systému „od
domu k domu“. Kedysi štát platil obciam za určité separáty, teraz to uţ tak nie je.
Od 1.7.2016 vstupuje do platnosti zák. č. 79/2015 , ktorý zavádza úplne nový systém
separovania. Reálna cena nákladov je 18,- € na občana. Starosta informoval občanov, ţe
poplatok za TKO bude oproti terajšiemu len jemne zvýšený.
Ing. Božik sa informoval, ako sa bude riešiť situácia, keď občanovi vznikne viac odpadu ako
sa zmestí do odpadovej nádoby a ako sa bude riešiť elektronický odpad.
p. Bakyta odpovedal, že občan si bude môcť zakúpiť na obci vrece na komoditu, ktorej bude
mať viac a umiestni ho pri zbere k nádobe. Elektronický odpad a nebezpečný odpad sa bude
zbierať dvakrát do roka, tak ako to bolo doteraz.
Starosta sa opýtal ako to bude so stavebnou suťou a bioodpadom.
p. Bakyta odpovedal, že obec dostane na základe počtu obyvateľov počet veľkých kontajnerov,
ktoré budú umiestnené na zbernom dvore. Ak bude mať obec viac stavebného odpadu doplatí
si vývoz. Bioodpad bude vyvážaný každých 14 dní vo vegetačnom období a v zimnom období
sa vyvážať nebude z dôvodu zamŕzania tohto odpadu. Odpad zo záhrad (konáre) sa rieši
objednaním drtiča. Každá obec má zaužívaný iný systém. Informoval, že kompost, ktorý
vzniká z bioodpadu sa vracia na obec a občan ho môže použiť do svojich záhrad.
Starosta ma ďalšiu otázku, čo sa stane pri nesprávnom separovaní.
p. Bakyta odpovedal, že zo začiatku sa to stáva, ale pri dobrej propagácii si občania na to
zvyknú
M. Mikuš chcel vedie, kde sa budú môcť odkladať napr. nárazníky z opravy auta doma.
p. Bakyta odpovedal, že vo veľkoobjemových kontajneroch na zbernom dvore.
M. Mikuš sa spýtal ako dlho môže združenie garantovať výšku poplatku.
p. Bakyta odpovedal, že minimálne tri roky sa cena nebude meniť.
p. Kišac konštatoval, že zberný dvor ostáva a obec ušetrí náklady na traktor, ktorý mala pri
zbere separovaného odpadu.

2

Starosta upozornil, že by sa mal hľadať nový priestor pre zberný dvor, aby nebol v centre
obce
p. Bakyta informoval, že sa môže stať, že občan zabudne vyložiť smetnú nádobu, v takom
prípade by mala mať obec jeden kontajner 1000 l, kde sa odpad vyvezie. Každý problém sa dá
vyriešiť, len musíme byť medzi sebou tolerantní.
M. Zátura sa opytál, ak sa poškodí nádoba pri nesprávnej manipulácii budeme hradiť novú
nádobu.
p. Bakyta odpovedal, že treba nahlásiť poškodenie nádoby a my Vám ju vymeníme.
Starosta sa opýtal ako to bude pred bytovkami.
p. Bakyta odpovedal, že pri bytovkách bude obec musieť zakúpiť 1000 litrové kontajnery, obec
to bude riešiť vo vlastnej réžii.
p. Kišac mal otázku, čo s nádobami na komunál.
p.Bakyta odpovedal, že nádoby na komunál vám zostávajú, združenie rieši len nádoby na
separovaný zber.
Starosta poďakoval p. Bakytovi za rozsiahle informovanie občanov o novom
separovaní odpadov.
K bodu č. 3 - Rozbehnuté a v súčasnosti realizované projekty v obci
Starosta informoval prítomných o poskytnutých transferoch a zrealizovaných
projektoch v roku 2015 :
nové kamery a to na vstupoch do obce, pri ihrisku, pri ţel. priecestí na Lukáčovce a pri
kynologickom areály. Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra vo výške 15 000,- eur.
rekonštrukcia priestranstva cintorína, nový chodník, dotácia z PPA vo výške 9 581,76
eur
úprava verejných priestranstiev v obci – chodník Gecovské, dotácia z PPA vo výške
28 744,90 eur
úprava verejných priestranstiev v obci II etapa - otoč autobusov, dotácia z PPA vo
výške 19 796,16 eur
rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ s MŠ, pokračovanie projektu, ktorý začal
v roku 2012, dotácia z Okresného úradu Nitra vo výške 50 500,- eur
rekonštrukcia a vybavenie kuchyne ZŠ a rekonštrukcia a vybavenie kuchyne KD,
dotácia z Ministerstva financií vo výške 40 000,- eur
revitalizácia verejného priestranstva na cintoríne - osadenie osvetlenia, lavičiek
a výsadba zelene, dotácia z SAŢP vo výške 5 280,00 eur
rekonštrukcia priestorov MŠ – vytvorenie novej triedy, výdajne stravy, zavedenie
teplej vody do priestorov toaliet
rekonštrukcia klubovne na MKK za pomoci jeho členov
Ďalej starosta informoval o pripravovanom zámere vybudovania chodníka popri ceste
medzi ţelezničnými priecestiami, boli oslovení projektanti . V roku 2016 sa plánuje údrţba
strechy na KD, dome smútku, prípadne po získaní financií aj výmena dverí na dome smútku.
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p. Zajko sa informoval, kedy bude dokončený chodník na Gecovské, nie je prepojenie cez
potok.
Starosta odpovedal, že lávka cez potok je samostatný projekt, bude financovaný z vlastných
zdrojov, výstavby by sa mala začať v čo najkratšom čase.
p. V. Pauk požiadal o vyznačenie priechodu pre chodcov na hlavnej ceste v bode kde sa
napája na ulicu Horný Balkán, je to tam nebezpečné.
Starosta odpovedal, že nie je to taká jednoduchá záležitosť, obec bude riešiť obnovenie
pasportu miestnych komunikácii a dopravného značenia v obci a pokúsi sa túto požiadavku
zaradiť do projektu.
M. Zátura požiadal o osadenie zrkadla na Kostolnej ulici v bode kde sa na ňu napája Krátka
ulica a požiadal o osadenie aspoň dvoch lámp verejného osvetlenia, ulica sa predlžila
z dôvodu novej výstavby.
Starosta prisľúbil, že sa danou problematikou bude zaoberať
Ing. Božik upozornil občanov, aby dávali podnety na obecné zastupiteľstvo, aby poslanci
vedeli o problémoch, ktoré by mohli vyriešiť.
K bodu č.4 - Správa o stave ZŠ s MŠ – PaedDr. Adriana Novosadová
Správu predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Adriana Novosadová, ktorá
informovala, ţe v ZŠ v školskom roku 2015/2016 je 159 ţiakov, 10 tried a 1 školský klub
a v MŠ je 51 detí a 3 triedy. Ďalej informovala o nových učiteľoch v ZŠ a v MŠ a o ponuke 9
záujmových krúţkov pre ţiakov ZŠ. Novinkou je zverejňovanie rozvrhu a suplovania na
webovej stránke školy. Ţiaci aj rodičia majú moţnosť po prihlásení skontrolovať známky, či
sledovať zmeny vo vyučovaní – napríklad pri suplovaní za chýbajúceho učiteľa. Uviedla, ţe
testovania T5-2015 zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra
2015 sa zúčastnil všetci ţiaci piateho ročníka okrem ţiakov s mentálnym postihnutím
a zdravotným znevýhodnením. Všetky informácie sú dostupné na stránkach NÚCEM
(národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania).
V rámci zveľaďovania školy prebehla v novembri druhá fáza rekonštrukcie sociálnych
zariadení, čiastočne bola vynovená zborovňa, v blízkej budúcnosti plánujú zrealizovať nové
osvetlenie do telocvične. Ďalej sa pani riaditeľka zamerala na aktivity školy v prvom
štvrťroku a aktivity materskej školy.
K bodu č. 5 Diskusia

Starosta vyzval prítomných do diskusie.
Ing. Biro sa informoval o časovom horizonte zámeru výstavby nového chodníka medzi
železničnými priecestiami. Chodenie po krajnici je veľmi nebezpečné, krajnica sa v určitých
miestach odtrháva.
Starosta odpovedal, že zámer je zahrnutý do rozpočtu obce na rok 2016, boli oslovení
projektanti, počíta cca 2 roky kým sa začne s výstavbou, vybavenie stavebného povolenia
a výberové konanie je zdĺhavé. Budeme hľadať možnosti získania dotácie na tento projekt.
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Ing. Božik informoval občanov ohľadom obecného vodovodu, obecná voda obsahuje zvýšené
množstvo mangánu, ktoré chce obec riešiť filtráciou. Nie je to lacná záležitosť, ale obecné
zastupiteľstvo so starostom sa s tým zaoberá.
Starosta informoval, že mangán sa zráža v potrubí a pri väčšom odbere sa odtrhne a vtedy
zvykne zafarbiť vodu, nie je to škodlivé ale nepríjemné. Výdatnosť studne je dobrá.
M. Zátura sa opýtal, ako je to s odpúšťaním vody na koncových hydrantoch, zdá sa mu, že na
ich ulici sa neodpúšťa. Požiadal, aby sa označili hydranty, aby sa vedelo kde sa nachádzajú.
Starosta odpovedal, že chodí sa odpúšťať pravidelne aj na vašu ulicu, cez leto sa chodí menej
odpúšťať, lebo je väčšia spotreba vody. Obec požiada prevádzkovateľa, aby označil všetky
hydranty.
R. Tvarek sa informoval, či sa cesta ku kynologickému areálu nebude opravovať.
Starosta odpovedal, že cesty sa budú opravovať až po uložení kanalizácie
R. Tvarek chcel vedieť, čo sa plánuje s pozemkami pod starým kaštieľom.
Ing. Kušnír odpovedal, že obec rokuje s vlastníkom nehnuteľnosti, chceli by sme odkúpiť
spomínaný pozemok, plánujeme vytvoriť oddychovú zónu v tej časti.
Ing. Lipka upozornil občanov, že aj každé zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné,
môžu sa ho zúčastňovať.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a verejné zhromaţdenie ukončil o 19.00
hodine.

Zapísala : Valéria Skokanová
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