Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
12. októbra 2015 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. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2012
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole
4. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa § 289 a nasl. zák. č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi firmou Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12,
917 01 Trnava a Obcou Považany so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany
5. Dodatok Ponuka E. Benefit k zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej medzi
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 a Obcou Považany, so sídlom
Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015
7. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Považany – Sociálno-spoločenského
zariadenia „Šport club Považany“ na základe verejnej obchodnej súťaže
8. Podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z OP Kvalita životného prostredia,
Prioritná os 1, v rámci aktivity „ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov“
9. Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 3/2015
10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 87
11. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 88
12. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 89
13. Rôzne
14. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 6 hlasmi za.
Ospravedlnení: Ivan Pekarovič
Ing. Jozef Jambor
Ing. Rastislav Trebatický prišiel o 17.15 hod.
Uznesenie OZ č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Karol Brna
Ing. Rastislav Trebatický
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 12.07.2015 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. Cibulka informoval, že viacerí občania majú pred domami na príjazdovej ceste kamene,
prípadne zábrany, treba ich z dôvodu bezpečnosti odstrániť
Mgr. Pullmann navrhol, aby obec založila facebook stránku obce, kde by sme informovali
občanov, čo sa v obci deje, vedenia by sa ujala jeho manželka p. Pullmannová. Poslanci OZ
schvaľujú 4 hlasmi za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania.
Uznesenie OZ č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
založenie a prevádzkovanie facebook stránky obce Považany pod vedením p. Pullmannovej.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 2/2015, ktorým sa mení VZN
č. 1/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
Starostka informovala o VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a to: zápis sa koná v priestoroch ZŠ kardinála
Rudnaya v Považanoch, Považany č. 216 v prvú stredu v mesiaci apríl, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v čase od 13,00
hod. do 16,30 hod. Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 2/2015 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
VZN Obce Považany č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorená podľa § 289 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi firmou Innovia, s.r.o. na
Hlinách 12, 917 01 Trnava a Obcou Považany so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26
Považany
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Starostka predložila na schválenie OZ znenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
podľa § 289 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na
stavbu: 2x bytový dom s 12 bytovými jednotkami a technickú vybavenosť pre stavbu medzi
firmou Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, Trnava a Obcou Považany. Poslanci OZ schvaľujú 7
hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi firmou Innovia, s.r.o. Na
Hlinách 12, 917 01 Trnava a Obcou Považany so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26
Považany pre stavbu: 2x bytový dom s 12 bytovými jednotkami a technickej vybavenosti.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Dodatok Ponuka E. Benefit k zmluve o združenej dodávke elektriny
uzatvorenej medzi ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 a Obcou Považany
so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany
Starostka informovala poslancov OZ o ponuke ZSE energia o ponuke zníženia sumy platby za
elektrickú energiu pre obec. Poslanci OZ schvaľujú uzatvorenie dodatku Ponuka E. Benefit
k zmluve o združenej dodávke elektriny. OZ schvaľuje 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
uzatvorenie. Dodatok E. Benefit k zmluve o združenej dodávke elektriny medzi ZSE Energia,
a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 a Obcou Považany so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26
Považany
Mgr. Eva Ninisová
starostka
k bodu 6/ Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015 predložila na rokovanie OZ riaditeľka ZŠ kardinála A. Rudnaya v Považanoch,
prečítala ju p. starostka.
OZ berie na vedomie uvedenú správu.
Uznesenie OZ č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 7/ Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Považany- Sociálnospoločenské zariadenie „Šport klub Považany“ na základe verejnej obchodnej súťaže
Starostka informovala o zámere prenajať uvedené zariadenie výberom najvhodnejšej ponuky
na prenájom nehnuteľnosti na parc. č. 1210 a 1211 v k.ú. Považany. Ide o nebytové priestory
o výmere 105,87 m² za cenu nájmu min. 16,--€/m²/ rok / bez DPH /. Vyhlásenie súťaže je od
13.10.2015. Ponuky možno predložiť do 28.10.2015 do 11,00 hod. s označením obálky
NEOTVÁRAŤ – Návrh na prenájom nehnuteľnosti Sociálno-spoločenské zariadenie „Šport
klub Považany“. Výber sa uskutoční na zasadnutí OZ do 2 mesiacov od ukončenia súťaže.
OZ schvaľuje 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Považany – Sociálno - spoločenské zariadenie
„Šport club Považany“, parc.č. 1210 a 1211 v k.ú. Považany na základe verejnej obchodnej
súťaže.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z OP kvalita životného
prostredia, Prioritná os 1, v rámci aktivity „ Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov“
Starostka informovala o podaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z OP Kvalita
životného prostredia, na nákup kompostérov, 3 ks elektrických kompostovacích zariadení, 1x
drvičky konárov a uskutočnenie osvety pre projekt. Spoluúčasť obce Považany na projekte je
5% . Žiadosť bude podávaná za mikroregión Rudnay.
OZ schvaľuje 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
podanie Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z OP Kvalita životného prostredia,
Prioritná os 1, v rámci aktivity „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov“ za
mikroregión Rudnay so spoluúčasťou obce Považany na projekte vo výške 5 % z ceny
projektu.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 3/2015
Starostka predložila Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 a č. 3/2015, ktoré vypracovala
účtovníčka obce p. Brnová. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 sa týka presunov rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v rámci kompetencie starostky obce. Opatrenie č.
3/2015 zahŕňa navýšenie bežných príjmov o 8.752,-- eur, rovnako aj výdavkov. Kapitálové
výdavky sa navýšili o 36.015,-- eur, finančné operácie sa zvýšili o 35.715,-- eur. Poslanci OZ
berú na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 a schvaľujú úpravu rozpočtu Rozpočtovým
opatrením č. 3/2015 7 hlasmi za.
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Uznesenie OZ č. 71/15/A
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 2/2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 71/15/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením Obce Považany č. 3/2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 87
Starostka prečítala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 87, ktorý predložila
hlavná kontrolórka obce. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 87.
Uznesenie OZ č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o následnej finančnej kontrole č. 87
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 11/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 88
Starostka predložila Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 88, vypracovaný
kontrolórkou obce. Poslanci OZ berú na vedomie.
Uznesenie OZ č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 88
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 12/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 89
Starostka prečítala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 89 predložený
kontrolórkou obce p. Mihálikovou. Poslanci OZ berú na vedomie.
Uznesenie OZ č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 89
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 13/ Rôzne
1. Starostka informovala o predložení žiadosti Ing. Rudolfa Oleša majiteľa nehnuteľnosti
Považany č. 317 / RD + dvor a orná pôda/ o zmenu uvedenej územného plánu Obce
Považany pre túto časť na priemyselnú zónu. Poslanci po diskusii 6 hlasmi proti
neschvaľujú zmenu obytnej zóny na priemyselnú, nakoľko Obec Považany disponuje
dostatočne veľkým priestorom priemyselnej zóny. 1 poslanec OZ sa zdržal
hlasovania.
Uznesenie OZ č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
neschvaľuje
zmenu Územného plánu obce Považany
Častkovce č. 176 na priemyselnú zónu.

v zmysle žiadosti p. Rudolfa Oleša, bytom
Mgr. Eva Ninisová
starostka

2. Starostka oboznámila poslancov OZ o liste TSK Trenčín, ktorý vyzýva obce v rámci
skvalitňovania služieb pre cestujúcu verejnosť o povinnosti vlastníka autobusovej
zástavky( ktorým je väčšinou mesto, obce), starať sa o úroveˇn vzhľad a čistotu
čakární a prístreškov autobusových zastávok PAD a ich okolia. v ktorom informuje
o úbytku cestujúcich. OZ berie na vedomie.
3. Starostka informovala poslancov OZ o tom, že Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.
Bratislava vo svojom stanovisku zamietla žiadosť obce Považany a zúčastnených obcí
navýšenie počtu osobných vlakov, ktoré by zastavovali v obci , ako i o zastavovanie
REX spojov v zástavke Považany s odôvodnením, že vlakom cestuje pomerne malý
počet cestujúcich z našej obci. OZ berie na vedomie.
K bodu 14/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Karol Brna
Ing. Rastislav Trebatický

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka
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