Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
26. júna 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola uznesení
Interpelácie poslancov OZ
Výročná správa obce Považany za rok 2013
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 77
Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2014
Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2014
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Považany
Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
Určenie počtu poslancov OZ Považany na funkčné obdobie r. 2014 – 2018
Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2014
Rôzne
Záver

Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ing. Andrej Fedorko – ospravedlnený
Ivan Pekarovič - ospravedlnený
Ing. Peter Iring – ospravedlnený
Ľubica Miháliková - ospravedlnená
Ing. Rastislav Trebatický – prišiel o 17,10 hod.
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 28/2014
OZ schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Ing. Ján Gondár
Ing. Ladislav Mišura
Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Mária Keraková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.05.2014 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
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K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
P. Rojkovič sa spýtal na odkrytie ornice v lokalite Za štadiónom, starostka vysvetlila, že táto
bola odkrytá z dôvodu archeologických výkopov, ktoré nariadil Archeologický ústav Nitra
z dôvodu, že sa v uvedenej lokalite bude stavať.
K bodu 3/ Výročná správa obce Považany za rok 2013
Starostka prečítala Výročnú správu obce Považany za rok 2013, ktorú vypracovala p. Brnová.
Poslanci OZ po diskusii schvaľujú Výročnú správu obce Považany za rok 2013 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 29/2014
OZ schvaľuje Výročnú správu obce Považany za rok 2013
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 77
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly prečítala starostka obce. Poslanci po diskusii
berú na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 77
Uznesenie OZ č. 30/2014
OZ schvaľuje Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 77
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Starostka predložila Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. Poslanci OZ po
diskusii schvaľujú 6 hlasmi za, Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.
Uznesenie OZ č. 31/2014
OZ schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2014
Starostka predložila poslancom OZ VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania a správy
nájomných bytov v bytových domoch. V súlade so zmenou zákona je obec povinná uvádzať
v zmluve všetkých nájomcov, ktorí v byte bývajú. Zmluva sa uzatvára na 3 roky. Príspevok do
fondu opráv sa vyráta v súlade so zákonom a predstavuje 0,5% z obstarávacej ceny bytu.
Poslanci OZ po diskusii schvaľujú 6 hlasmi za, VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania
a správy nájomných bytov v bytových domoch.
Uznesenie OZ č. 32/2014
OZ schvaľuje VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov
v bytových domoch
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 7/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2014
Starostka predložila Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2014 v ktorom vysvetlila
presun finančných prostriedkov podľa aktuálnej potreby. Poslanci OZ schvaľujú 6 hlasmi za,
Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2014.
Uznesenie OZ č. 33/2014
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2014
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Považany
Starostka predložila Zmluvu o zabezpečení zberu papiera na území obce Považany firmou
P&P import s.r.o., M. Turkovej 1732/34, 911 01 Trenčín, ktorá by zabezpečovala zber papiera
od občanov podľa dohody za náhradu toalet. Papiera, kuchynských a vreckových utierok.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 3 mesiace. Poslanci OZ schvaľujú
uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení zberu papiera na území obce Považany 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 34/2014
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení zberu papiera na území obce Považany
s firmou P&P import s.r.o., M. Turkovej 1732/34, 911 01 Trenčín
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
Návrh odmien pre poslancov OZ a členov riadnych komisií za I. polrok 2014 predložil
predseda finančnej komisie, Ing. Mišura, spolu vo výške 1327,50 eur. Odmeny sú vyplácané
za počet zasadnutí OZ a aktivitu poslanca. Členovia komisií sú odmeňovaní za počet
zasadnutí príslušnej komisie. Po diskusii poslanci OZ schvaľujú 6 hlasmi za, predložený
návrh odmien poslancov OZ a členov riadnych komisií. Tabuľky odmien tvoria prílohu č. 1
tejto zápisnice.
Uznesenie OZ č. 35/2014
OZ schvaľuje predložený návrh odmien poslancov OZ a členov riadnych komisií za I. polrok
2014, spolu vo výške 1327,50 eur.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Určenie počtu poslancov OZ Považany na funkčné obdobie r. 2014-2018
Starostka predložila návrh na určenie počtu poslancov OZ na budúce funkčné obdobie r.
2014-2018, 9 poslancov OZ. Po diskusii poslanci OZ schvaľujú 4 hlasmi počet poslancov 9
a 2 poslanci boli proti počtu 9 poslancov.
Uznesenie OZ č. 36/2014
OZ obce Považany v zmysle § 11 od.s 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Považany
na celé volebné obdobie r. 2014-2018 v počte 9 poslancov.
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Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 11/ Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2014
Starostka predložila Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2014. Posledné zasadnutie sa uskutoční
13.11.2014 z dôvodu, že v mesiaci november 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov
samosprávy obcí. Poslanci OZ schvaľujú 6 hlasmi za Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2014.
Uznesenie OZ č. 37/2014
OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2014
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 12/ Rôzne
1. Starostka informovala, že obec Považany každoročne pre odmenených žiakov ZŠ
kardinála Rudnaya platí zájazd podľa ich výberu. V tomto roku sa zúčastnili vybraní
žiaci výletu do Martina. Cena za zájazd je 446,52 eur. Poslanci OZ schvaľujú 6 hlasmi
zaplatenie zájazdu do Martina pre vybraných žiakov ZŠ v celkovej výške 446,52 eur.
Uznesenie OZ č. 38/2014
OZ schvaľuje zaplatenie zájazdu do Martina pre vybraných žiakov ZŠ kardinála Rudnaya
v Považanoch v celkovej výške 446,52 eur
Mgr. Eva Ninisová
starostka
2. Starostka predložila žiadosť ZŠ kardinála Rudnaya v Považanoch o odmenenie žiaka
VIII. ročníka ZŠ Patrika Olberta, ktorý si v II. polroku 2014 zlepšil prospech z 3
predmetov. Poslanci OZ v zmysle platného VZN obce Považany č. 2/2009
o udeľovaní cien obce Považany žiakom ZŠ kardinála Rudnaya schvaľujú 6 hlasmi za,
odmenu pre žiaka Patrika Olberta vo výške 20,- eur.
Uznesenie OZ č. 39/2014
OZ schvaľuje odmenu pre žiaka ZŠ kardinála Rudnaya v Považanoch Patrika Olberta vo
výške 20,- eur
Mgr. Eva Ninisová
starostka
3.

Starostka informovala o konaní súťaže vo varení gulášu, futbalových zápasov
a sprievodných akcií dňa 19.07.2014 na ihrisku TJ Považany. TJ žiada preplatenie
skákacieho hradu na uvedenom podujatí. Po diskusii boli 3 poslanci proti preplateniu
a 3 poslanci OZ sa zdržali hlasovania. Poslanci OZ neschvaľujú preplatenie
skákacieho hradu pre akciu varenia gulášu dňa 19.7.2014.

Uznesenie OZ č. 40/2014
OZ neschvaľuje zaplatenie skákacieho hradu na podujatí varenie gulášu dňa 19.07.2014 na
ihrisku TJ Považany
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Mgr. Eva Ninisová
starostka
4.

Starostka informovala o plánovanom podujatí dňa 29.08.2014, Partizánska vatra –
memoriál Ing. Tibora Jambora na ihrisku TJ Považany. Občerstvenie, drevo na vatru
a účasť hasičov zabezpečí obec a p. Melicher – Šport klub Považany. Jedlo zabezpečí
Mgr. M. Pullmann. Začiatok o 18,00 hod. OZ schvaľuje 6 hlasmi za, konanie II.
ročníka Partizánskej vatry – memoriál Ing. Tibora Jambora dňa 29.08.2014 na ihrisku
TJ Považany so začiatkom o 18,00 hod. a zabezpečením občerstvenia a jedla.

Uznesenie OZ č. 41/2014
OZ schvaľuje konanie II. ročníka Partizánskej vatry – memoriál Ing. Tibora Jambora dňa
29.08.2014 na ihrisku TJ Považany so začiatkom o 18,00 hod., občerstvenie zabezpečí obec
a p. Melicher a jedlo Mgr. M. Pullmann
K bodu 5/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
zasadnutie ukončila.

a

Zapísala : Mária Keraková
Overovatelia : Ing. Ján Gondár
Ing. Ladislav Mišura

............................
.............................
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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