Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
23. októbra 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. A/ Správa nezávislého audítora OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky k
31.12.2013
B/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky k
31.12.2013
C/ Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v
zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre OZ Obce Považany
4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Považany s prílohami
5. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2014
6. Zmluva o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu uzatvorená medzi Obcou
Považany a Podielnickým družstvom „ Považie“ Považany
7. Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu majetku k
31.12.2014
8. Rôzne
9. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ing. Rastislav Trebatický prišiel o 17,20 hod.
p. Mário Rojkovič prišiel o 18,05 hod.
Ospravedlnený: Ing. Ladislav Mišura
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 52/2014
OZ schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Ing. Karol Brna
p. Daniel Cibulka
Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Mária Keraková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.09.2014 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
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K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. Pekarovič upozornil, že pred RD č. 27 na chodníku je zaparkované motorové vozidlo –
dodávka na špalkoch
- p. Pálik č.d. 161 má pred RD v zelenom páse orezané konáre a kamene
p. Cibulka pripomenul, že p. Hranka parkuje s autobusom oproti RD č. 102, na ceste stojí
voda
Ing. Fedorko pripomenul, že doprava, hlavne kamiónmi cez Viesku je neúnosná a pred RD č.
249 je vzhľadom na stavebné práce často odstavených viac vozidiel, ktoré bránia nerušenému
prejazdu
K bodu 3/ A/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej
závierky k 31.12.2013
B/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2013
C/ Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre OZ Obce Považany
Starostka prečítala prítomným poslancom OZ uvedené správy nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a dodatok správy audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle rák. Č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre
OZ Obce Považany. Poslanci OZ berú na vedomie vyššie uvedené správy nezávislého
audítora podľa bodov A/ B/ C/.
Uznesenie OZ č. 53/2014
OZ berie na vedomie:
A/ Správu nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky
k 31.12.2013.
B/ Správu nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2013.
C/ Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre OZ Obce Považany.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Považany s prílohami
Starostka predložila poslancom Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Považany, ktoré spracovala účtovníčka obce p. Brnová. Poslanci OZ schvaľujú uvedené
zásady hospodárenia 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 54/2014
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Považany s prílohami.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 2/2014
Starostka predložila Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 v ktorom sa bežné príjmy obce zvyšujú
o 3 882.,- € a výdavky obce sa zvyšujú o 3 882,- €. Poslanci OZ schvaľujú 7 hlasmi za,
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
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Uznesenie OZ č. 55/2014
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 2/2014.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Zmluva o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu uzatvorená medzi
Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany
Starostka predložila poslancom OZ Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu
medzi Obcou Považany a PD „Považie“ Považany. Poslanci OZ schvaľujú 7 hlasmi za,
Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií v obci.
Uznesenie OZ č. 56/2014
OZ schvaľuje Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu medzi Obcou
Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/ Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu
majetku k 31.12.2014
Starostka predložila návrh na zloženie inventarizačných komisií pre inventarizáciu majetku
Obce Považany k 31.12.2014. Poslanci OZ schvaľujú zloženie inventarizačných komisií pre
inventarizáciu majetku k 31.12.2014.
Uznesenie OZ č. 57/2014
OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií pre inventarizáciu majetku k 31.12.2014.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Rôzne
1. Starostka informovala poslancov OZ o uzatváraní nových Zmlúv o dodávke vody
z verejného vodovodu so spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín platných od 01.11.2014.
2. Starostka predložila Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2013/2014, ktorú vypracovala riaditeľka ZŠ kardinála
Rudnaya v Považanoch. OZ berie na vedomie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
Považany.
Uznesenie OZ č. 58/2014
OZ schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2013/2014, Základnej školy kardinála Rudnaya v Považanoch
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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3. Starostka preložila nájomnú zmluvu medzi Obcou Považany a spoločnosťou Innovia,
s.r.o. Na hlinách 12, Trnava na prenájom parcely č. 349/11 o výmere 4100 m², vedenú ako
orná pôda v LV obce č. 1 na výstavbu Nájomného bytového domu – 3 podlažná bytovka,
12 bytových jednotiek, na umiestnenie bytového domu, výstavbu všetkých s tým
súvisiacich prác a technickej vybavenosti – cestných a inž. sietí a prípojok. Nájomné
predstavuje 0,01 € za 1 m² ročne, t.j. 41,- € ročne bez DPH. Nájomný vzťah sa uzatvára na
dobu 5 rokov odo dňa podpisu zmluvy. Poslanci po diskusii schvaľujú uzatvorenie
Nájomnej zmluvy so spoločnosťou Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava
Uznesenie OZ č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
1) prenájom nehnuteľnosti, parcela č. 349/11, vedenej ako orná pôda, kat. územie
Považany zapísané na LV č. 1 v prospech nájomcu Innovia, s.r.o. Na hlinách 12,
917 01 Trnava, IČO: 36 744 450 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, so
zdôvodnením záujmu riešenia nedostatočnej bytovej politiky obce, najmä
s poukázaním vytvorenia podmienok pre všestranný rozvoj územia v oblasti
bytovej politiky. Výstavbou nájomného bytového domu sa v obci Považany
výrazne zvýši príchod mladých rodín do obce, obsadenosť v miestnej ZŠ, možnosť
ubytovania pre lekára, učiteľov
2) Obec prenajme pozemok na parcele č. 349/11 v k.ú. Považany pre výstavbu
nájomného bytového domu a príslušnej technickej vybavenosti s nasledovnými
podmienkami:
- účelom nájmu je poskytnutie pozemku vo vlastníctve obce na výstavbu
nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami a príslušnej TV
- nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu určitú a to na obdobie 5 rokov od podpisu
tejto Nájomnej zmluvy s tým, že nájomca sa zaväzuje bytový dom v tomto
termíne postaviť a skolaudovať
- stanovená výška nájmu je 0,01 €/m²/rok
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
zasadnutie ukončila.

a

Zapísala : Mária Keraková
Overovatelia : Ing. Karol Brna
p. Daniel Cibulka
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