Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
21. apríla 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. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2016
4. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2016
5. Tibor Mrázik- Nové Mesto nad Váhom, Stromová 4-Žiadosť o vyjadrenie -súhlas
6. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom
(multifunkčné ihrisko Považany)
7. Stavanie mája a Majáles- 30.4.2016
8. Deň matiek - 8.5.2016
9. Stretnutie Viesok na Slovensku – Vieska nad Žitavou 18.6.2016
10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.93
11. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.94
12. Rôzne
13. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnený: Ing. Ján Gondár
Ivan Pekarovič prišiel o 17.05 hod. a Ing. Rastislav Trebatický prišiel o 17.10 hod
Starostka obce navrhla rozšíriť program rokovania o nový bod č. 12., ktorý bude znieť:
12. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete uzatvorená podľa § 269 OZ medzi
SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/3, 825 11 Bratislava a Obcou Považany, so
sídlom 916 26 Považany č. 187
Pôvodné body 12. a 13 sa označia ako 13. a 14.
Predložený program poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Jozef Jambor
Ing. Andrej Jambor
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková
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K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 10.03.2016 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Pekarovič
-navrhol dať po dve lavičky do častí Mošovce, Vieska „na trojuholníky“ a na cintoríny,
starostka obce skonštatovala, že lavičky sa zabezpečia po obdržaní projekt. návrhov striešok
pred domami smútkami, aby architektonicky ladili.
- vykopanie odtoku pred RD 227
PaedDr. Pullmann upozornil, že:
- na erbe obce pri vstupe do Obce z Nového Mesta nad Váhom sú zavesené smerové tabule
označujúce smer do firmy Trewin, žiadal upozorniť majiteľa na ich odstránenie.
- ďalej sa spýtal na multifunkčné ihrisko, starostka obce odpovedala, že v minulom roku bola
naša žiadosť zamietnutá a zatiaľ toho roku nevyšla výzvu pre predkladanie žiadostí.
Cibulka upozornil,
- že nie je zatiaľ osadená skruža na cintoríne v Mošovciach, starostka odpovedala, že je
objednaná
- sa informoval, či sa budú asfaltovať cesty v obci, starostka odpovedala, že áno v mesiacoch
jún - júl 2016. Starostka informovala, že pre obchodom Jednota, bude vybudované parkovisko
Coop Jednotou Trenčín.
Ing. Trebatický upozornil, vo Vieske pri firme Dujka sa na jeho pozemkoch robí smetisko,
a taktiež ľudia jazdia po zasiatej ploche, čím mu spôsobujú škodu na úrode. Ak sa z
uvedených konaní neupustí, parcelu si ohradí a tým znemožní prechod po tejto poľnej ceste.
K bodu 3/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2016
Starostka informovala o rozpočtovom opatrení č.1/2016 po predložení od účtovníčky obce,
presunom medzi položkami. Poslanci predložené rozpočtové opatrenie schválili 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 1/2016
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2016
Starostka informovala o čerpaní rozpočtu za 1.štvrťrok 2016. Poslanci schválili predložený
rozpočet 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2016
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 5/ Tibor Mrázik- Nové Mesto nad Váhom, Stromová 4-Žiadosť o vyjadrenie
-súhlas
Starostka informovala o žiadosti – vyjadrenie súhlasu na napojenie elektriny k novostavbe
RD vedením napojeným od ZŠ, jedná sa o cca260m pozemkoch vo vlastníctve obce. Žiadateľ
sa vyjadril, že ide o napojenie dočasné, v prípade výstavby centrálnej NN siete v ulici obcou
sa okamžite odpojí a nebude tak brániť vo výstavbe. Po diskusií poslanci udeľujú svoj 8
hlasmi za. Žiadateľ následne predloží obci zmluvu o zriadení vecného bremena k uloženiu
siete.
Uznesenie OZ č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
pripojenie novostavby RD č. 492 Ing. Mrázika dočasným pripojením elektriny z trafostanice
od ZŠ po pozemkoch obce a uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto
nad Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
Starostka predložila návrh nájomnej zmluvy s Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom na
prenájom multifunkčného ihriska Považany 155 za sumu 800 Eur s platnosťou od 3.5.2016
do 3.5.2017. Poslanci OZ schvaľujú uzatvorenie nájomnej zmluvy 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
nájomnú zmluvu na prenájom multifunkčného ihriska Považany 155 za sumu 800 Eur
s Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom od 3.5.2016 do 3.5.2017.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu č. 7/ Stavanie mája a Majáles- 30.4.2016
Starostka informovala o tradičnom stavaní mája pred KD Považany dňa 30.4.2016 o 19.00
hodine s nasledujúcim majálesom v KD, hudba TOPIC (hudba 300,-- Euro + doprava). Predaj
vstupeniek v hodnote 2,-- Eurá zabezpečí p. Miháliková a p. Blahovcová. Bufet bude
zabezpečený poslancami OZ – PaedDr. Pullmann a Ing. A. Jambor, Ing. Trebatický poskytne
žeriav na postavenie mája. OZ schvaľuje 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
stavanie mája a majáles dňa 30.04.2016 pred KD Považany so vstupným a s hudbou TOPIC
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 8/ Deň matiek
Starostka informovala o konaní oslavy - Deň matiek dňa 08.05.2016 v KD Považany.
V programe vystúpia žiaci MŠ a ZŠ. Pre každú zo zúčastnených matiek obec zabezpečí kvet
a pre účinkujúce deti malú čokoládku a malinovku. Poslanci OZ schvaľujú 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
konanie oslavy - Deň matiek dňa 08.05.2016 v KD Považany s kvetmi pre matky
a občerstvením pre účinkujúcich.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Stretnutie Viesok na Slovensku – Vieska nad Žitavou – 18.06.2016
Starostka informovala, že dňa 31.3.2016 sa zúčastnila stretnutia a do 28.4.2016 treba uhradiť
poplatok vo výške 0,50 eur na obyvateľa, t.j. 628,50 eur. Stretnutie Viesok sa uskutoční vo
Vieske nad Žitavou dňa 18.06.2016. Dopravu autobusom na stretnutie na základe výsledkov
VO zabezpečí p. Daniel Ženžlák AD Ž bus. Odchod autobusu o 6,15 hod. V dotknutý deň sa
zapojíme do všetkých športových súťaží: minifutbal, stolný futbal, streľba zo vzduchovky,
drobné súťaže. Nevystúpime s kultúrnym programom. Účastníci akcie si ďalej môžu prezrieť
Arborétum Mlyňany, zúčastniť sa ochutnávky vín, alebo 10 z každej obce sa môžu zúčastniť
fakultatívneho výletu do jadrovej elektrárne Mochovce. Poslanci OZ schvaľujú 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
účasť zástupcov obce Považany na 9. ročníku stretnutia združenia obcí „Viesky na
Slovensku“ , ktoré sa uskutoční dňa 18.júna 2016 v obci Vieska nad Žitavou (okres Zlaté
Moravce) a úhradu účastníckeho poplatku vo výške 628,50 eur + dopravu vo výške 310
EUR .
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.93
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 93 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.
93.
Uznesenie OZ č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 93.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 11/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.94
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 94 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.
94.
Uznesenie OZ č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 94.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 12/ Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete uzatvorená podľa § 269
OZ medzi SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/3, 825 11 Bratislava a Obcou Považany,
so sídlom 916 26 Považany č. 187
Starostka predložila Zmluvu o podmienkach SPP distribúcia. Zmluva je platná dňom podpisu
návrhu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a obec sa ňou zaväzuje
vybudovať vo vlastnom mene a na vlastné náklady do 24 kalendárnych mesiacov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy rozšírenie distribučnej siete SPP-D na „MK za školou“. Ing. Andrej
Jambor sa vyjadril, že považuje dané riešenie, aby obce financovala z vlastných zdrojov
vybudovanie tejto siete za max. neekonomické, keď prospech z predaja pozemkov budú mať
len vlastníci pozemkov. Peniaze na to potrebné sa môžu použiť i v rámci iných problémov
obci, z ktorých prospech budú mať všetci. V prípade hlasovania bude určite hlasovať proti.
Vzhľadom na vážnosť problematiky sa poslanci OZ dohodli, že danou problematikou sa budú
zaoberať na najbližšom rokovaní OZ.
K bodu 13/ Rôzne
1) Starostka predložila žiadosť ZŠ Považany na dopravné pre deti na výlet do Žarnovice
ako odmenu pre najlepších žiakov. Cena dopravného je 350 € na autobus.
Uznesenie OZ č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
poskytnutie dopravného pre deti na výlet do Žarnovice.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
2) Starostka obce informovala poslancov OZ, že v tomto roku uplynie 5- ročné funkčné
obdobie riaditeľky ZŠ a v mesiacoch máj - jún 2016 prebehne výberové konanie
na post riaditeľa školy s nástupom od 1.9.2016.
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K bodu 14/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Jozef Jambor
Ing. Andrej Jambor

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka
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