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Termín konania: 14.12. 2011, 17:30 h 

Miesto konania: Obecný úrad v Alekšinciach 

Členovia komisie: 

p. č. Meno  a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 
na komisii 

1. Ing. Jozef Čapla, PhD. Predseda komisie / poslanec OZ  

2. Dušan Kotúč Člen komisie / poslanec OZ  

3. Jozef Šabík Člen komisie - 

Zápis z komisie: 
 
1. Prerokovanie žiadosti p. Oskara Jančára o preloženie autobusovej zástavky  - prítomní 

členovia komisie so starostom zvažovali viaceré alternatívy, napokon sa dohodli na 
spoločnej návšteve u p. Jančára žiadosť prejednať osobitne – uznesenie trvá. 

2. Prerokovanie žiadosti o zabezpečenie opráv v priestoroch ZŠ Alekšince – členovia komisie 
odporúčajú zapracovať do obecného rozpočtu na rok 2012 položku v hodnote do 1000 EUR 
na zabezpečenie požadovaných opráv v priestoroch ZŠ Alekšince – oprava atiky pri odpade 
vody zo strechy telocvične (opadané murivo), oprava rebríka pri vstupe na komín (časti sú 
prehrdzavené), oprava obruby a krytu nad odtokom mastných vôd a tukov z kuchyne 
(provizórny kryt, betónová obruba je polámaná). 

3. Prerokovanie žiadosti oplotenia detského ihriska - členovia komisie odporúčajú OZ 
Alekšince aby sa ohradilo detské ihrisko v priestoroch za OÚ v Alekšinciach  a vybudovali sa 
nové časti ihriska kúpou materiálu na jeho dobudovanie.  

4. Prerokovanie žiadosti – sťažnosť p. Martina Michalka na rušenie verejného poriadku – na 
stretnutie komisie boli pozvaní obaja účastníci konania p. Michalko a aj p. Trnovec, ale ani 
jeden z nich sa komisie nezúčastnil a ani z jej jednania neospravedlnil. Komisia na základe 
tejto skutočnosti ich žiadosť odročila, požiada ich ešte raz o osobné stretnutie, aby sa 
k predmetnej veci vydarili. 

5. Prerokovanie žiadosti 6+9 bytovej jednotky na zhotovenie olejového sokla – členovia 
komisie súhlasili aby sa v priestoroch 6+9 bytovej jednotky zhotovil olejový sokel – cena 
diela by pritom nemala presiahnuť hodnotu 300 EUR. 

6. Na komisii bola prejednaná žiadosť o zabezpečenie bezbariérových častí novo 
vybudovaných chodníkov v priestoroch pred ZŠ Alekšince a žiadosti o výrob dvoch topoľov 
v priestoroch ZŠ Alekšince. V uvedených veciach starosta obce informoval prítomných 
členov  komisie sa jedná. 

   
Ing. Jozef Čapla, PhD. 

predseda komisie 
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