Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
24. apríla 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.

Kontrola uznesení
Interpelácie poslancov OZ
Záverečný účet obce Považany za rok 2013
Určenie platu starostky obce
Deň matiek – 18.05.2014
Deň detí – 24.05.2014
Stretnutie Viesok na Slovensku – Kočovce 21.06.2014
Rôzne
Záver

Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ing. Andrej Fedorko – ospravedlnený
Ivan Pekarovič - ospravedlnený
Ing. Rastislav Trebatický – prišiel o 17,25 hod.
Ing. Peter Iring prišiel o 17,20 hod.
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 15/2014
OZ schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :

Ing. Karol Brna
Ing. Ladislav Mišura

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.03.2014 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Ing. Mišura sa opýtal na stav realizácie opravy verejného osvetlenia. Starostka informovala,
že sa vymenilo 10 žiariviek verejného osvetlenia v obci.
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Ing. Gondár sa spýtal čas, počas ktorého boli rozmiestnené kontajnery po obci. Starostka
odpovedala, že inštalované boli v priebehu dní štvrtok a piatok a odvážané v utorok a stredu
nasledujúci týždeň. Dva sa ešte dajú len do areálu školy a na ulicu Za humnami v časti obce
Kríž n/V.
Ing. Gondár informoval, že po rozhovore s p. Petrom Pálkom tento súhlasí, aby bol prenájom
areálu v Považanoch č. 155 za sumu 800,- eur ročne. OZ ruší Uznesenie OZ č. 12/2014
ktorým sa neschválil prenájom priestorov tenisových kurtov v Považanoch č. 155 za sumu
1000,- eur ročne, 6 hlasmi za zrušenie uznesenia a jeden sa zdržal. Zároveň OZ schvaľuje
prenájom areálu tenisových kurtov za sumu 800,- eur ročne 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 16/2014/A
OZ ruší Uznesenie OZ č. 12/2014, ktorým požaduje p. Peter Pálka, Nové Mesto n/V.
prenájom tenisových kurtov v Považanoch č. 155 za sumu 1000,- € ročne.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 16/2014/B
OZ súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom tenisových kurtov Považany č. 155
s p. Petrom Pálkom, Nové Mesto n/V., za sumu 800,- € ročne.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Zároveň poslanci OZ navrhli zvýšenie poplatku za dospelú osobu na 2,- €/hod. pre občana
s trvalým pobytom v Obci Považany a 3,- €/hod. pre dospelú osobu s trvalým pobytom mimo
obce Považany pri prenájme tenisového kurtu.
Uznesenie OZ č. 16/2014/C
OZ schvaľuje zvýšenie poplatku v cenníku prenájmu tenisových kurtov v Považanoch č. 155
na 2,- €/hod. pre občana s trvalým pobytom v obci a 3,- €/hod. pre osobu s trvalým pobytom
mimo obce Považany.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Na zasadnutie OZ sa dostavila aj p. riaditeľka ZŠ kardinála Rudnaya, ktorá informovala
o výsledkoch monitoringu žiakov. Zároveň odpovedala na otázky poslancov OZ ohľadom
anonymu, ktorý prišiel predsedníčke Rady školy a Ing. Gondárovi, poslancovi OZ. P.
riaditeľka uviedla, že v škole sa už nefajčí a každý rodič má možnosť prísť sa na svoje dieťa
informovať. Problémových žiakov si rieši triedny učiteľ formou odporučenia p. riaditeľky
predvolaním rodičov. Po diskusii sa poslanci OZ zhodli na tom, že na anonym sa neodpovedá.
OZ berie na vedomie vyjadrenie riaditeľky školy k predmetnému anonymnému listu.
Uznesenie OZ č. 17/2014
OZ berie na vedomie vyjadrenie p. riaditeľky ZŠ kardinála Rudnaya k anonymnému listu.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 3/ Záverečný účet obce Považany za rok 2013
Starostka predložila poslancom OZ Záverečný účet obce Považany za rok 2013. Poslanci OZ
po diskusii berú na vedomie Záverečný účet obce Považany za rok 2013.
Uznesenie OZ č. 18/2014/A
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 3979,83 € zisteného podľa § 10 ods.3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na: tvorbu rezervného
fondu vo výške 3979,83 € a následne z neho financovať kapitálové výdavky
(rekonštrukcia Kultúrneho domu).
Uznesenie OZ č. 18/2014/B/
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie “ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2013.“
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Určenie platu starostky obce
Zástupca starostky informoval o určení platu starostky obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. i
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov v znení neskorších
predpisov ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Považany je 1,98 násobok, zvýšený o 40 %
v zmysle § 4 ods. 2 uvedeného zákona. Priemerná mesačná mzda pracovníka v NH SR za rok
2013 je 824,- eur x 1,98 násobok = 1 631,52, navýšenie 652,61 eur, spolu 2.285,- eur. OZ
schvaľuje 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Považanoch , uznesením č. 19/2014
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, plat starostke ako súčin
priemernej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŚÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov, čo v podmienkach obce Považany je 1,98 násobok, zvýšeného o 40 % v zmysle § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Priemerná mesačná mzda
pracovníka v NH SR za rok 2013 je 824,- € x 1,98 násobok = 1 631,52 €, navýšenie 652,61 €,
spolu 2.285,- €.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 5/ Deň matiek – 18.05.2014
Starostka informovala o plánovanom konaní oslavy - Deň matiek dňa 18.5.2014 v KD
Považany o 15,00 hod.. Program: príhovor starostky obce, vystúpenie detí MŠ a ZŠ. Obec
zakúpi pre účinkujúcich čokoládu a pre každú matku kvet. OZ schvaľuje 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 20/ 2014
OZ schvaľuje oslavu Deň matiek dňa 18.5..2014 o 15,00 hod. v KD Považany s občerstvením
a kvetmi.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Deň detí – 25.05.2014
Starostka informovala o konaní osláv - Deň detí dňa 24.05.2014 v areáli ZŠ a MŠ Považany
so začiatkom o 13,00 hod. Program, občerstvenie a súťaže pre deti zabezpečí obec
v spolupráci a p. učiteľkami, zamestnancami ZŠ a MŠ a rodičmi žiakov. OZ súhlasí 7 hlasmi
za.
Uznesenie OZ č. 21/2014
OZ schvaľuje oslavy - Deň detí dňa 24.5.2014 v areáli MŠ a ZŠ Považany od 13,00 hod.
s programom, súťažami a občerstvením pre deti.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7 Stretnutie Viesok na Slovensku – Kočovce 21.06.2014
Starostka informovala o konaní Stretnutie Viesok na Slovensku v obci Kočovce dňa
21.06.2014. Obec zabezpečí dopravu účastníkov. Dotácia obce činí 639 eur + 50,- eur
doprava. OZ súhlasí 7 hlasmi za, s účasťou na Stretnutí Viesok v Kočovciach 21.6.2014
s dopravou a dotáciou obce. Obec zakúpi tričká k reprezentovaniu obce.
Uznesenie OZ č. 22/2014
OZ súhlasí s účasťou na Stretnutí Viesok na Slovensku v obci Kočovce dňa 21.06.2014
s dopravou a dotáciou obce. Obec zakúpi tričká k reprezentovaniu obce.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Rôzne
1. Riaditeľka MŠ Považany predložila OZ list, v ktorom žiada vrátenie altánku v areáli
MŠ Považany na pôvodné miesto. Altánok preložil p. Jambor, Považany č. 217. OZ
po diskusii 6 hlasmi za, schvaľuje preloženie altánku na pôvodné miesto, podľa
žiadosti p. riaditeľky, 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.
Uznesenie OZ č. 23/2014
OZ schvaľuje preloženie altánku v areáli MŠ Považany na pôvodné vybetónované miesto.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 9/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
zasadnutie ukončila.

a

Zapísala : Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Karol Brna
Ing. Ladislav Mišura

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka
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