Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
23. apríla 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
Záverečný účet obce Považany za rok 2014
Určenie platu starostky obce
Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom
( multifunkčné ihrisko Považany)
Deň matiek -10.05.2015
Stretnutie Viesok na Slovensku – Považany 20.06.2015
Rôzne
Záver

Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Mišura, prišiel 17,45 hod., odišiel o 18,25 hod.
Ing. Andrej Jambor
Ing. Rastislav Trebatický
Ľubica Miháliková
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Mgr. Milan Pullmann
Ing. Jozef Jambor
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Mária Keraková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 19.03.2015 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcich prácach na zastávkach SAD
v obci, čistení a náteroch, úprava cesty na ihrisko TJ sa uskutoční v mesiaci máj. Kontajner na
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cintoríne v Kríži sa preloží a nahradí kontajnermi o objeme 1100 l v počte 2 ks a tiež na
cintoríne v Mošovciach. Ďalej informovala o krádeži busty kardinála A. Rudnaya z areálu
pred kostolom v noci na 23.04.2015 a poškodenie podstavca. Busta bude nahradená novou –
epoxidovou a osadená ešte do stretnutia Viesok. Obec už podnikla kroky na jej náhradu.
P. Cibulka požaduje pred cintorín v Mošovciach osadiť skruž na zadržiavanie dažďovej vody,
tiež sa pýtal, dokedy je možné voziť konáre na drvenie do Viesky. Starostka informovala, že
konáre možno vyvážať až do odvolania.
Mgr. Pullmann informoval, že nie je počuť obecný rozhlas pred č. 95, starostka odpovedala,
že po dohode s p. Kovačovicom, ktor spravuje miestny rozhlas, obec prehodnotí osadenie
ďalšieho amplióna a nasmerovanie tak, aby bola lepšia počuteľnosť.
Ďalej požaduje na ihrisko TJ dodať 2 ks červené kontajnery na plasty /1 pre TJ a 1 pre Šport
klub. Starostka súhlasila, kontajnery si je potrebné osobne prevziať vo dvore ObcÚ.
P. Pekarovič navrhol znova zaviesť uvítanie do života pre novonarodené deti. Poslanci OZ po
diskusii schvaľujú 6 hlasmi za, zavedenie uvítania detí do života pre deti s trvalým pobytom
v obci a príspevok vo výške 35,- eur na dieťa, čo predstavuje náklady na zakúpenie kytice +
knihy s platnosťou od 01.01.2015.
Uznesenie OZ č. 36/2015/A
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
obnovenie uvítania novonarodených detí do života s platnosťou od 01.01.2015 pre deti
s trvalým pobytom v Obci Považany.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 36/2015/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 35,- eur /kytica + kniha/ na dieťa
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 3/ Záverečný účet Obce Považany za rok 2014
Starostka informovala o Záverečnom účte obce Považany za rok 2014, ktorý vypracovala
účtovníčka p. Brnová. Použitie prebytku vo výške 49.648,03 eur použiť na tvorbu rezervného
fondu a financovať z neho kapitálové výdavky. Zároveň predložila stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014. Poslanci po diskusii schvaľujú Záverečný
účet obce Považany za rok 2014 a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu 7 hlasmi za
a berú na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Uznesenie OZ č. 37/2015/A
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 49.648,03 € zisteného podľa
ustanovenia § 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 49.648,03 € a následne z neho financovať
kapitálové výdavky.
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Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 37/2015/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Považany k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Určenie platu starostky obce
Zástupca starostky obce Ing. Mišura predložil návrh na určenie 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
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Priemerná mesačná mzda pracovníka v NH
za rok 2014 je 858,- eur x 1,98 násobok, navýšenie 679,54 eur, spolu: 2.379 eur.
Poslanci po diskusii schvaľujú plat starostke 6 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
Uznesenie OZ č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
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 Zb. 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 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, 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 2014 je 858,- € x 1,98 násobok = 1.698,84, navýšenie 679,54 €,
spolu : 2.379,- €.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto
nad Váhom (multifunkčné ihrisko)
Starostka informovala o uzatvorení zmluvy medzi p. Petrom Pálkom, Nové Mesto nad Váhom
a Obcou Považany na prenájom multifunkčného ihriska pri nehnuteľnosti č. 155 v
Považanoch. Majiteľ požaduje prenájom za cenu 800,- eur od 01.05.2015 – 01.05.2016.
Poslanci po diskusii schvaľujú prenájom uvedenej nehnuteľnosti za sumu 800,- eur na
uvedené obdobie 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ obce Považany č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi p. Petrom Pálkom Nové Mesto n/V., a Obcou Považany
na prenájom multifunkčného ihriska pri nehnuteľnosti č. 155 v Považanoch na obdobie od
01.05.2015 do 01.05.2016 za cenu 800,- eur.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 6/ Deň matiek – 10.05.2015
Starostka informovala o konaní osláv dňa matiek, ktorý navrhuje preložiť z pôvodného
termínu 10.05.2015, keďže 8.5. je voľný deň, ktorý rodičia využijú ako predĺžený víkend. Pre
každú matku sa zakúpi karafiát a čokoláda pre účinkujúce deti. Poslanci OZ po diskusii
schvaľujú konanie oslavy deň matiek na deň 17.05.2015 v KD Považany o 15,00 hod.,
zakúpenie kvetov a čokolád pre deti 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
konanie osláv Deň matiek na deň 17.05.2015 o 15,00 hod. v KD Považany so zakúpením
kvetov pre matky a čokolád pre účinkujúce deti
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/ Stretnutie Viesok na Slovensku – Považany 20.06.2015
Starostka informovala o zabezpečení pohárov pre súťažiace družstvá, stravy pre účastníkov,
možnosti návštevy Čachtického hradu a iných vecí k stretnutiu Viesok. Je nutné zabezpečiť
moderátora celej akcie, ktorý bude informovať účastníkov o všetkých podujatiach. Ing.
Jambor Jozef zabezpečí pripojenie elektriny zo školy pre použitie vonku pre všetkých
zúčastnených. I. Pekarovič zabezpečí pri príchode parkovanie autobusov a organizáciu
dopravy počas prechodu hlavného sprievodu z Viesky do areálu ZŠ, p. Cibulka, Ing.
Trebatický a Ing. Brna budú zodpovedať za súťaž vo varení gulášu, Ing. Gondár súťaž
v tenise. Starostka ďalej informovala o návrhu brožúry, ktorú dostane každý účastník
stretnutia s celodenným programom. Mgr. Pullmann navrhol do stretnutia vybetónovať plochu
pred Šport klubom na ihrisku TJ o ploche cca 50 m2 dodávateľsky. Starostka súhlasí ak sa to
uskutoční verejným obstarávaním. Podrobnejší rozpis rozdelených úloh bude na budúcom
zasadnutí OZ. Tričká pre účastníkov sa objednajú a tiež označenia usporiadateľov. OZ berie
na vedomie.
K bodu 8/ Rôzne
Starostka informovala o zastavení stavebného konania stavby bytovky v Mošovciach pre
firmu INNOVIA s r.o. Trnava pre nutnosť vybavenie vecných bremien pre vedenie eletriky.
Žiadostí o byty je viac ako 25, t.j. na 2 bytovky. Poslanci požadujú zoznam podaných žiadostí
o byty. Do budúceho zasadnutia obec poskytne zoznam žiadateľov o byt. OZ berie na
vedomie.
K bodu 9/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala : Mária Keraková
Overovatelia : Mgr. Milan Pullmann ............................
Ing. Jozef Jambor

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