Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
04. decembra 2014 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Kontrola uznesení
2. Interpelácie poslancov OZ
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2014, ktorým sa mení VZN č. 6/2012
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013
4. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017
5. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2014
6. a/ Zápis do kroniky obce Považany za rok 2013
b/ Schválenie odmeny kronikárke obce
7. Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb uzatvorená podľa § 269 Obchodného
zákonníka v platnom znení medzi Obcou Považany so sídlom Považany, Obecný úrad č.
187 a pohrebnou službou MORTE, so sídlom Nové Mesto nad Váhom, A. Sládkoviča 2
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce Považany na I. polrok 2015
9. Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady
10. Rôzne
11. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnený: Ing. Andrej Fedorko
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 60/2014
OZ schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:

Ing. Rastislav Trebatický
Ing. Rastislav Mišura

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.10.2014 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
K tomuto bodu neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov OZ.
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K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2014, ktorým sa mení VZN
č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013
Starostka predložila návrh VZN č. 3/2014, v ktorom sa zvyšuje ročná sadzba dane
z pozemkov za ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty na 0,40 % zo základu dane, daň zo stavieb
a daň z bytov na 0,05 eura/m2 pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu, znižuje sa príplatok za podlažie na 0,033 eura/m2 pre priemyselné
stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, skladovanie, vlastnú administratívu a pre
stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť. Sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva sa zvyšuje na 0,007 eura/m2 a deň užívania VP a sadzba poplatku za komunálne
odpady a DSO pre fyzickú osobu a kalendárny deň ktorá má na území obce trvalý alebo
prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť na iný účel ako na podnikanie sa zvyšuje na 0,055
eura, t.j. 20,- eur/osoba a rok. VZN je platné od 01.01.2015. Poslanci po diskusii schvaľujú
VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 61/2014
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2014, ktorým sa mení VZN
č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
Starostka predložila poslancom OZ návrh rozpočtu na roky 2015-2017. Poslanec Daniel
Cibulka navrhol znížiť rozpočet pre futbalový klub Družstevník Považany o 1000,-€ , čo
odôvodnil tým, že klub nemá oddiel žiakov, či ostanú dorastenci sa rozhodne v najbližšiu
nedeľu. Zároveň navrhol, aby sa ušetrené peniaze pridelili hrajúcim floorbalistom, alebo na
nájom tenisového kurtu. Po diskusii poslanci sa dohodli, že športovému klubu sa z rozpočtu
pridelí 5.000,-€, s tým, že rozpočet nebude možné úpravou navyšovať. Poslanci OZ schvaľujú
uvedený rozpočet na roky 2015-2017 8 hlasmi za. Zároveň predložila Stanovisko k rozpočtu
na roky 2015-2017 od hlavného kontrolóra obce. Poslanci berú na vedomie odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017.
Uznesenie OZ č. 62/2014
OZ schvaľuje Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 63/2014
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 20152017
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 5/ Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 3/2014
Starostka predložila Rozpočtové opatrenie č. 3/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ schvaľujú 8 hlasmi za, Rozpočtové opatrenie č. 3/2014.
Uznesenie OZ č. 64/2014
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 3/2014.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Zápis do kroniky Obce Považany za rok 2013
Starostka predložila poslancom OZ návrh zápisu do kroniky obce za rok 2013, ktorý
vypracovala kronikárka obce Mgr. Jurková. Zároveň predložila návrh na schválenie odmeny
kronikárke obce za spracovanie kroniky za rok 2013 vo výške 400,- eur. Poslanci OZ po
diskusii schvaľujú Zápis do kroniky obce za rok 2013 8 hlasmi za a taktiež schvaľujú
odmenu kronikárke za spracovanie kroniky obce za rok 2013 vo výške 400,- eur 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 65/2014/A
OZ schvaľuje Zápis do kroniky obce Považany za rok 2013.
a zároveň schvaľuje
Uznesenie OZ č. 65/2014/B
OZ schvaľuje odmenu kronikárke obce Mgr. Jurkovej vo výške 400,- eur za spracovanie
kroniky obce Považany za rok 2013
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/ Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb uzatvorená podľa § 269
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi obcou Považany so sídlom Považany,
Obecný úrad č. 187 a pohrebnou službou MORTE, so sídlom Nové Mesto n/V., A.
Sládkoviča 2
Starostka predložila Zmluvu o poskytovaní pohrebných služieb uzatvorenú podľa § 269
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi obcou Považany, sídlo Považany Obecný úrad
č. 187 a pohrebnou službou MORTE, Nové Mesto nad Váhom, A. Sládkoviča 2 na dobu 5
rokov odo dňa podpisu zmluvy. Poslanci OZ po diskusii schvaľujú uzatvorenie zmluvy na
dobu 4 rokov – dĺžka volebného obdobia 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 66/2014
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb uzatvorenú podľa § 269
Obchodného zákonníka v platnom znení, .medzi Obcou Považany so sídlom Považany,
Obecný úrad č. 187 a pohrebnou službou MORTE so sídlom Nové Mesto nad Váhom, A.
Sládkoviča 2
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Plán práce hlavného kontrolóra obce Považany na I. polrok 2015
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Starostka predložila Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015. Poslanci po diskusii
schvaľujú plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 67/2014
OZ schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady
Predseda Komisie finančnej, výstavby a dopravy predložil návrh odmien poslancov OZ,
členov komisií a členov redakčnej rady. Návrh odmien tvorí prílohu zápisnice OZ. Poslanci
po diskusii schvaľujú 6 hlasmi za, návrh odmien poslancov OZ, členov komisií a redakčnej
rady, 1 poslanec bol proti a 1 sa zdržal hlasovania.
Uznesenie OZ č. 68/2014
OZ schvaľuje návrh odmien poslancov OZ spolu vo výške 3.120,-€, členov komisií 39,90 €
a členov redakčnej rady vo výške 160,-€
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Rôzne
1. Starostka informovala o predložení následnej finančnej kontroly č. 81, ktorú predložila
kontrolórka obce. Poslanci po diskusii berú na vedomie následnú finančnú kontrolu č.
81.
Uznesenie OZ č. 69/2014
OZ berie na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 81
Mgr. Eva Ninisová
starostka
2. Starostka predložila Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 82, ktorú
poslanci OZ po diskusii berú na vedomie.
Uznesenie OZ č. 70/2014
OZ berie na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 82
Mgr. Eva Ninisová
starostka
3. Starostka predložila žiadosť základnej školy kardinála Rudnaya Považany zo dńa
01.12.2014 o riešenie dopravy v areáli základnej a materskej školy, ktorá navrhuje 3
možnosti riešenia:
a) vybudovanie parkoviska pred vstupom do areálu škôl,
b) sprístupnenie prechodu pre peši idúcich žiakov do ZŠ cez areál MŠ
c) osadenie dopravnej značky pred vstupom do areálu MŠ a ZŠ- Zákaz vjazdu
(okrem zamestnancov a zásobovania)
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Starostka obce informovala poslancov, že od 03.12.2014 je sprístupnení pred preši
idúcich detí cez areál MŠ, o čom boli rodičia i deti písomne informovaní. Ďalej sa
osloví projektant na navrhnutie parkoviska pred školským areálom a následne sa
osadí značka zákaz vjazdu.
K bodu11/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala : Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Rastislav Trebatický
Ing. Ladislav Mišura

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka
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