Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
19. marca 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola uznesení
Interpelácie poslancov OZ
Program rozvoja obce pre obdobie 2015-2023 / príprava podkladov/
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – spôsob a vykonanie voľby hlavného
kontrolóra, podrobné náležitosti písomnej prihlášky, určenie dĺžky pracovného času OZ
pre funkciu hlavného kontrolóra obce
Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2015
Stretnutie Viesok na Slovensku – Považany 20.06.2015
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 84
Rôzne
Záver

Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Mišura, prišiel 17,40 hod.
Ing. Jozef Jambor- ospravedl. pracovná cesta
Daniel Cibulka odišiel o 17,50 hod.
Ing. Rastislav Trebatický prišiel o 17,45 hod.
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
Starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:

Ing. Karol Brna
Ivan Pekarovič

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.01.2015 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Ing. Gondár sa spýtal , či je zmluva s p. Pálkom, na prenájom nehnuteľnosti Považany č. 155
platná do konca apríla 2015. Starostka odpovedal, že áno.
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Mgr. Pullmann požaduje:
odstrániť kontajner na cintoríne v časti Kríž n/V. nakoľko je okolo neho stále
neporiadok,
- opravu asfaltového povrchu cesty na ihrisko TJ kým bude stretnutie Viesok,
- pred KD Považany osadiť vývesnú tabuľu, na ktorej budú oznamy- Domu umenia
Piešťany, Kina Nové Mesto nad Váhom a prehľad obsadenosti KD. Vývesku vyrobí,
inštaluje a bude ju i napĺňať.
Poslanci OZ po diskusii schvaľujú úpravu cesty a osadenie vývesnej tabule pred KD 5
hlasmi za, 1 poslanec OZ bol proti.
Uznesenie OZ č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
úpravu cesty na ihrisko TJ „Družstevník“ Považany do 20.06.2015 a osadenie vývesnej tabule
pred KD Považany na oznamovanie kultúrnych akcií
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Mgr. Pullamnn navrhuje opravu zastávok SAD, treba osloviť p. Bc. Krajčoviča, aby pred
pohostinstvom Karavan opravil drevené lavičky a výplne. Všetky zastávky SAD opraviť
a natrieť.
Na elektrické stĺpy žiada osadiť držiaky na vlajky, aby sa dala realizovať výzdoba na
stretnutie Viesok a na výročia obce.
Starostka preverí možnosť osadenia takejto výzdoby okolo hlavnej cesty.
OZ po diskusii schvaľuje opravu zastávok SAD, opravu lavičiek v časti Kríž n/V a Vieska na
autobusových zastávkach a po preverení i výzdobu obce na stretnutie Viesok na stĺpoch
elektrického vedenia 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
opravu zastávok a lavičiek na zastávkach SAD v časti obce Kríž n/V. a Vieska a tiež výzdobu
obce na elektrických stĺpoch okolo hlavnej cesty k stretnutiu Viesok dňa 20.06.2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 3/ Program rozvoja obce pre obdobie 2015-2023 / príprava podkladov/
K predmetnému bodu navrhol p. Pekarovič vybudovať parkovisko pred cintorínom
v Mošovciach. Ing. Gondár navrhol KD Považany upraviť aspoň od hlavnej cesty, vymeniť
vchodové dvere v KD a tiež do malej a veľkej sály. Mgr. Pullamnn navrhuje oplotenie ihriska
TJ ešte v tomto roku. Starostka informovala, že sa zrekonštruujú plochy pred MŠ a ZŠ. Ďalej
sa plánuje zaviesť kompostovanie v obci pre každú domácnosť, výmena okien na 1. Poschodí
MŠ, na cestu Za školou nechať vypracovať projekt inžinierskych sietí. V pláne je výstavba
kanalizácie, výmena strechy v KD, rekonštrukcia pravostranného chodníka v r. 2023. V r.
2015 sa podá žiadosť na Úrad vlády ma vybudovanie multifunkčné ihrisko pri ihrisku TJ
Považany. Podrobná tabuľka navrhovaných projektov - tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ po diskusii schvaľuje uvedené navrhnuté projekty 6 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
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Uznesenie OZ č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
navrhnutý Program rozvoja obce pre obdobie 2015-2023
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – spôsob a vykonanie voľby
hlavného kontrolóra, podrobné náležitosti písomnej prihlášky, určenie dĺžky
pracovného času OZ pre funkciu hlavného kontrolóra obce
Starostka informovala o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce, náležitostiach žiadosti
podania prihlášky, určenie dĺžky pracovného času, voľba obecným zastupiteľstvom s tajným
hlasovaním. OZ určilo dĺžku pracovného času na 0,5 hod. denne. OZ po diskusii súhlasí
s vyhlásením voľby hlavného kontrolóra 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ obce Považany č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
v zmysle § 18 písm. a) ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
A. vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 21. mája 2015 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Považany.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť
B. ustanovuje
a) vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
b) vykonať voľbu podľa § 18 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a vyhlásiť jej výsledky,
c) náležitosti prihlášky takto:
-meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefónne
číslo, alebo e-mailová adresa),
-súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
-údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením
pracovnej pozície,
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu stanovenému na odovzdávanie
prihlášky.
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Žiadateľ, ktorého prihláška nespĺňa náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený
v zozname kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.
Termín odovzdania prihlášok: do 6.mája 2015 do 16.00 hod.
Miesto a spôsob odovzdania prihlášok:
- Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať:
do podateľne Obecného úradu v Považanoch, 916 26 Považany č. 187
- Obálku je potrebné označiť “Voľba hlavného kontrolóra- NEOTVÁRAŤ“

Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2015
Starostka informovala o rozpočtovom opatrení č. 1/2015. Poslanci OZ po diskusii berú na
vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
Uznesenie OZ č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Stretnutie Viesok na Slovensku – Považany 20.06.2015
Starostka predložila zoznam vecí, ktoré má zabezpečené, ostatné sa dohodne na stretnutí
starostov v dňoch 26. a 27. marca 2015 v Považanoch. Program: žiaci MŠ a ZŠ, obsluha žiaci
ZŠ. Ing. Jozef Jambor zabezpečí preverenie elektriny a možnosť pripojenia cez rozvodňu, Ing.
Gondár má na starosti tenisový kurt, nákup tenisových loptičiek – 5 sád, nohejbal Mgr.
Makara v telocvični ZŠ, ping-pong Mgr. Furyová a Mgr. Petráš, futbal Mgr. Pullmann
a futbalisti TJ riadenie dopravy pred vstupom do areálu na ihrisko TJ. Súťaž vo varení gulášu
zabezpečí p. Cibulka a Ing. Trebatický. P. Pekarovič zabezpečí riadenie dopravy autobusov,
Ing. Mišura hudobnú produkciu. P. Pokopec, p. Sedlák zabezpečia lov rýb. Mgr. Pullamnn
požaduje k zabezpečeniu minifutbalu nákup 2 ks bránok o rozmeroch 5x2 m, približná cena
1.019,- eur bez dopravy. OZ schvaľuje nákup bránok za cenu zabezpečených ponúk 7 hlasmi
za.
Uznesenie OZ č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
nákup 2 ks bránok na minifutbal o rozmeroch 5x2 m za predbežnú cenu 1.019,- eur.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 84
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Starostka predložila Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 84. Poslanci OZ berú
na vedomie.
Uznesenie OZ č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 84.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Rôzne
Starostka predložila Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 85. Poslanci OZ berú
na vedomie.
Uznesenie OZ č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 85
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Starostka predložila Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Nové Mesto
n/V. o príspevok na činnosť. Poslanci OZ schvaľujú po diskusii 7 hlasmi za, príspevok pre
Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo výške 30,- eur.
Uznesenie OZ č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
poskytnutie príspevku na činnosť vo výške 30,- eur pre Úniu nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ZO Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Starostka informovala o odpovedi TSK ohľadom autobusovej dopravy do Piešťan cez víkend,
ktorú napísala i v mene obcí Potvorice, Brunovce, Horná Streda a Pobedim. TSK posunul
písomnú žiadosť na MDVRR SR ako aj Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. o doplnenie
vlakových spojení a ich zavedenie počas nedieľ a dní pracovného pokoja s platnosťou od
01.03.2015. Poslanci OZ berú informáciu na vedomie.
K bodu 9/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala : Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Karol Brna
Ivan Pekarovič

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