Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
16. júna 2016 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. a) Záverečný účet obce za rok 2015,
b) Výročná správa za rok 2015,
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
4. Žiadosť Podielníckeho družstva „Považie“ Považany č.121 o prehodnotenie
neschválenej žiadosti družstva, Žiadosť o zaslanie návrhu nájomnej zmluvy
5. Žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu- Mgr. Eliška Ondrejková
6. Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Považany uzatvorená medzi obcou
Považany, Kríž nad Váhom 187, 91626 Považany IČO: 00311944 a firmou BOMAT
s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 35, IČO: 36235288
7. Zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Považany
8. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.95
9. Plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016
10. Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
11. Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2016
12. Rôzne
13. Záver
Starostka obce navrhla doplniť program rokovania o nové body 12. a 13., ktoré budú znieť:
12. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2016
13. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.17/2016
uzatvorená medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o. so sídlom Račianska
66, 831 02 Bratislava, IČO: 45 957 657 a Obcou Považany so sídlom Kríž nad Váhom 187,
916 26 Považany, IČO: 00311944
Pôvodné body 12. a 13. sa označia ako 14. a 15.
Zároveň vzhľadom na ohlásenú prítomnosť zástupcu firmy AE GROUP Piešťany na rokovaní
OZ navrhla presunúť bod rokovania č. 7. na miesto č.3. a naopak.
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnený: Ing. Ján Gondár, Ivan Pekarovič
Ing. Jozef Jambor prišiel o 17,25 hod., Ing. Rastislav Trebatický o 17,30 hod.
Predložený program poslanci OZ schválili 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Ladislav Mišura
Daniel Cibulka
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13.06.2016 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Daniel Cibulka – žiadal opraviť výtlky na ceste I/61, o ktorých sa rozprávalo na OZ dňa
13.6.2016. Žiadal, aby SSC urobila údržbu cesty a hlavne výtlky. Starostka obce odpovedala,
že o opravu výtlkov, vyfrézovanie výškového rozdielu asfaltového povrchu cesty I/61 pred
domom č. 361 a pozametanie krajníc po zimnej údržbe už požiadala písomne SSC po
rokovaní v pondelok.
Daniel Cibulka poďakoval za úpravu terénu pred obchodom COOP Jednota Považany a spýtal
sa, kto to urobil. Starostka obce odpovedala, že to urobilo PD na objednávku obce Považany p. Vojtek st., ktorý to príde ešte raz po usadení upraviť.
PaedDr. Pullmann – skonštatoval, že podnikateľ z Potvoríc s kamiónmi opäť nedodržuje
dohodu a chodí cez Viesku. Starostka obce požiadala k rokovaniu s ním o EVČ nákladných
áut.
K bodu 3/ Zámer modernizácie verejného osvetlenia v obci Považany
Starostka obce privítal zástupcu firmy AE Group Piešťany p. Knapa na rokovaní OZ a
odovzdala mu slovo k prezentácií. Zámer modernizácie bude realizovaný v 2 etapách avšak
v rámci jedného verejného obstarávania. V prevej etape dôjde k výmene exitujúcich svietidiel
a doplnení sústavy o 14 svietidiel. V druhej etape do 5 rokov od právoplatnosti stav. povolenia
vybudovanie VO na ceste „Za školou“. K zámeru bol vypracovaný audit firmou CEVO
Bratislava, ktorý spolu situačnými výkresmi majú Poslanci OZ k dispozícií. Ing. Mišura sa
spýtal o akú hodnotu diela sa jedná. P. Knap odpovedal, že rozpočty sa dokončujú a poslanci
OZ budú mať 2 týždne na znovu oboznámenie sa pripomienkovanie. Upozornil, že rozpočet
obsahuje katalógové ceny výrobkov a cena i tak bude predmetom verejného obstarávania. Ing.
Jozef Jambor sa spýtal ako to bude s prevádzkou a údržbou počas 15 rokov prevádzky. P.
Knapa odpovedal, že vo VO ako i v zmluve bude zadefinované, že toto bude na svoje náklady
vykonávať dodávateľ. Napr. výmena nefunkčného svietidla sa vykonáva max. do 48 hod. od
nahlásenia.
Poslanci OZ po diskusii schvaľujú zámer modernizácie VO v obci Považany 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 32/A/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Považany a odovzdanie sústavy
verejného osvetlenia do správy za účelom je prevádzky a údržby na dobu 15 rokov
Mgr. Eva Ninisová
Starostka
Uznesenie OZ č. 32/B/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
poveruje

starostku obce na všetky právne úkony týkajúce sa modernizácie sústavy verejného
osvetlenia, vrátane zabezpečenia realizácie verejného obstarávania príslušnou metódou
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, smerujúce k realizácií vyššie uvedeného zámeru
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Žiadosť Podielníckeho družstva „Považie“ Považany č.121 o prehodnotenie
neschválenej žiadosti družstva, Žiadosť o zaslanie návrhu nájomnej zmluvy
Starostka obce predložila poslancom OZ list PD „Považie“ Považany (ďalej len „družstvo“),
v ktorom družstvo žiada o prehodnotenie neschváleného predaja pozemku družstvu
z nasledovných dôvodov:
-

pozemok je súčasťou príjazdovej cesty k hospodárskemu dvoru družstva,
pozemok susedí s pozemkami družstva,
pozemok je družstvom využívaný na každodenné prejazdy,
pozemok užíva družstvo v súlade s platnou nájomnou zmluvou,
kúpou pozemku družstvo nehrozí predpokladaný zámer obce s ďalšími časťami pozemku,
po kúpe pozemku by družstvo v určitom časovom období vybudovalo plot na ochranu majetku
družstva pred neoprávneným vstupom do areálu a možným spôsobením majetkovej ujmy,
samotnú cestu ako stavbu do areálu vybudovalo družstvo a patrí do majetku družstva,
vo výpise z uznesenia obecného zastupiteľstva Považany č. 26/2016 nebol uvedený žiadny
predpokladaný zámer s predmetným pozemkom ani jeden dôvod pre ktorý obecné
zastupiteľstvo žiadosti nemohlo vyhovieť a schváliť jeho predaj.

Zároveň sa v liste konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť je PD má uzatvorenú nájomnú
zmluvu so SPF na dobu určitú do 31.10.2025, riadne platí nájom za užívanie pozemok, tak
ako nájomca neumožní vstup na prenajaté pozemky cudzím osobám. V záujem družstva je
naďalej pokračovať v užívaní predmetných pozemkov podľa nájomnej zmluvy, preto žiadajú
obec o predloženie návrhu nájomnej zmluvy v znení podmienok dohodnutých s SPF.
Po diskusií poslanci OZ skonštatovali, že v rámci miestneho zisťovania treba zistiť, či váha
zasahuje do cesty. Návrh na prenájom pozemku družstvu od brány po bránu tak, aby bol
umožnený prechod všetkým firmám, ktoré tam pôsobia do 31.10.2015. Možno až
geometrický plán by poukázal na skutočnosť, že je potrebné napr. posunúť vrátnicu.
Rozhodnutie a schválenie zmluvy (vôbec druhu zmluvného vzťahu) bude predmetom
rokovania s predstaviteľmi družstva, následne predmetom rokovania OZ.
K bodu 5/
Žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu- Mgr. Eliška Ondrejková
Žiadateľka je učiteľka miestnej ZŠ, kde pracuje v družine. Pracovná zmluva na dobu určitú
jej bola predĺžená a taktiež začala študovať pedagogické minimum. Po diskusií poslanci OZ
schvaľujú prenájom 1-izbového bytu nachádzajúceho sa v budove MŠ Mgr. Eliške
Ondrejkovej na dobu neurčitú 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
prenájom 1-izbového bytu nachádzajúceho sa v budove MŠ na základe predloženej nájomnej
zmluvy Mgr. Eliške Ondrejkovej na dobu neurčitú.

Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Považany uzatvorená medzi obcou
Považany, Kríž nad Váhom 187, 91626 Považany IČO: 00311944 a firmou BOMAT
s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 35, IČO: 36235288
Starostka obce predložila poslancom OZ zmluvu v ktorj sa odberetaľ –firma BOMAT sr.o., so
sídlom Veľké Orvište 35 zaväzuje vykonávať pre obec Považany odber a spracovanie
( zhodnocovanie a zneškodňovanie) žiariviek a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, batérie a akumulátory uvedené v 16 06
01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, resp.
odpady z elektrických a elektronických zariadení, uvedených v prílohe č. 7 k vyhláške č.
373/2015 Z. z.. Poslanci OZ schvaľujú uzatvorenie zmluvy 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Zmluvu o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Považany uzatvorená medzi obcou Považany, Kríž
nad Váhom 187, 91626 Považany IČO: 00311944 a firmou BOMAT s.r.o., 922 01 Veľké
Orvište 35, IČO: 36235288
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu č. 7/ a) Záverečný účet obce za rok 2015,
b) Výročná správa za rok 2015,
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
Starostka predložila k rokovaniu OZ Záverečný účte obce Považany za rok 2015, ktorý
vypracovala účtovníčka p. Brnová. Zároveň predložila stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu za rok 2015, ako i výročnú správu obce Považany za rok 2015.
Poslanci po diskusii schvaľujú Záverečný účet obce Považany za rok 2015 a výročnú správu
obce Považany za rok 2015 7 hlasmi za a zároveň berú na vedomie správu hlavného
kontrolóra za rok 2015.
Uznesenie OZ č. 35/2016/A
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 35/2016/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Výročnú správu Obce Považany za rok 2015, spojenú výročnú správu za konsolidovaný
celok.

Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 35/2016/C
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Považany k návrhu záverečného účtu za rok 2015.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.95
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 95 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.
93.
Uznesenie OZ č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 95.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016
Kontrolórka obce predložila poslancom OZ plán práce na 2 polrok roku 2016, v priebehu
ktorého vykoná 6 kontrol. Poslanci OZ schvaľuje plán práce na polrok roku 2016 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií za prvý polrok
2016
Návrh odmien poslancov OZ za I. polrok 2016 predložil zástupca starostky obce Ing. Mišura.
Odmeny predstavujú celkovú výšku 1214 eur. Odmeny členov riadnych komisií sa
nevyplácajú, keďže ani jedna z komisií nezasadala. Zoznam odmien tvorí prílohu tejto
zápisnice OZ. Poslanci OZ schvaľujú predložený návrh odmien 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
odmeny za I. polrok 2016 pre poslancov OZ a členov riadnych komisií OZ spolu vo výške
11214 eur.

Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 11/ Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2016
Starostka obce predložila OZ na 2 polrok 2016. Poslanci navrhli plán doplniť o stredu
16.11.2016 o 17,00 hod. Poslanci OZ schvaľujú plán zasadnutí na 2.polrok 2016 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2016
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 12/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2016
Starostka informovala o rozpočtovom opatrení č.2/2016 po predložení od účtovníčky obce,
presunom medzi položkami. Poslanci predložené rozpočtové opatrenie schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 2/2016
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 13/ Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
č.17/2016 uzatvorená medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o. so
sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 45 957 657 a Obcou Považany so sídlom
Kríž nad Váhom 187, 916 26 Považany, IČO: 00311944
Starostka informovala že s firmou NOWAS s r.o. mala obce uzatvorenú zmluvu o budúcej
zmluve do získania udelení autorizácie firme NOWAS s r.o. MŽP SR. Firma NOWAS s r.o.
zabezpečí pre obec nakladanie s vyhradeným prúdom odpadov z obalov, odpadov z
neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a odpadov z pneumatík, ktoré obec
vyseparuje, a to podľa platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , ktorým sa zavádza
rozšírená zodpovednosť výrobcov. Títo budú platiť obciam za vyseparované zložky
komunálneho odpadu- papier, sklo, plasty, kovy. Poslanci OZ schvaľujú uzatvorenie zmluvy
7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.17/2016
uzatvorená medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o.so sídlom Račianska
66, 831 02 Bratislava, IČO: 45 957 657 a Obcou Považany so sídlom Kríž nad Váhom 187,
916 26 Považany, IČO: 00311944
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 15/ Rôzne
Starostka v rámci tohto bodu programu informovala poslancov OZ, že výberové konanie na
funkciu riaditeľky ZŠ sa uskutoční dňa 21.06.2016 o 14,00 hod. v budove školy.
K bodu 16/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Ladislav Mišura
Daniel Cibulka

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka

a

