Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného
dňa 1. decembra 2017 o 17,00 hod. v kancelárií starostky obce 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. Ján Krajčovic, Ing. Andrea Krajčovicová, Považany č. 70 – žiadosť o zriadenie vecného
bremena
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č.
3/2014, v znení VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016
5. Návrh Programového rozpočtu obce Považany na roky 2018-2020
6. Rôzne
7. Slávnostné ukončenie roku 2017
8. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Andrej Jambor, Ing. Ján Gondár
Predložený program poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 72/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ivan Pekarovič
Ing. Rastislav Trebatický
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27.11.2017 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. Pekarovič – svetlá pri hlavnej ceste majú dve svietiace rady LET žiariviek a podľa jeho
názoru svietia horšie ako svetlá v Mošoviach v dedine a tam majú len jednu radu. Starostka
odpovedala, že svetelný výkon hodnotiť voľným okom sa nedá. Pri hlavnej ceste sú svietidlá
41W a v miestnych komunikáciách 25W. Teda pri hlavnej ceste sú výkonnejšie. Problém
môže skôr robiť vzdialenosť stožiarov, na ktorých sú svetelné body umiestnené, tie sú pri
hlavnej ceste od seba ďalej, potom je prechod zo svetla do tmy výraznejší.

PaedDr. Pullmann – svetlo na ihrisku treba posunúť, otočiť, aby svietilo na kabíny. Starostka
odpovedala, že túto požiadavku už firme posunula. Realizácia bude do 2 týždňov, keď tu bude
plošina.
K bodu 3/ Ján Krajčovic, Ing. Andrea Krajčovicová, Považany č. 70 – žiadosť
o zriadenie vecného bremena
Starostka obce pričítala čas podania, ktoré zaslali Ján Krajčovic, Ing. Andrea Krajčovicová,
ktoré obsahovalo ich žiadosť o bezodplatné zriadenie vecného bremena na parcele E-KN č.
51/1, keďže tam majú zriadenú plynovú prípojku a vecné bremeno by malo byť v rozsahu cit.:
„vstupu, prechodu... oprávneným osobám a splnomocneným osobám za účelom údržby,
opravy a pod.“
p. Cibulka – k prístupu k plynovej prípojke nič nebráni, aj prístupu na dvor.
P. Pekarovič – vecné bremeno nie je možné zriadiť, aby bol možný prístup aj ďalším
obyvateľom.
Ing. Trebatický – odporučuje premiestniť plynovú prípojku na pozemok žiadateľov a nebude
žiadny problém.
Po diskusií poslanci OZ neschvaľujú predloženú žiadosť 7 hlasmi proti.
Uznesenie OZ č.73/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
neschvaľuje
žiadosť Ján Krajčovic, Ing. Andrey Krajčovicovej, Považany č. 70 o zriadenie vecného
bremena.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013,
v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN č. 2/2017. K zvýšeniu dochádza
u sadzieb dane zo stavieb a bytov, a to 0,08 EUR/m² na 0,10 EUR/m². Zvyšuje sa i daň za
psa z 3 EUR na 5 EUR. Zavádzame tiež novú daň, a to daň z ubytovania, keďže v obci mám
už dve ubytovacie zariadenia. Sadza tejto dane predstavuje 0,50 EUR na osobu
a prenocovanie. Po diskusií poslanci OZ schvaľujú predložený návrh 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č.74/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Považany v znení VZN č. 3/2013 a VZN č. 3/2014, v znení VZN č.4/2015 a v znení VZN
č.3/2016.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 5/ Návrh Programového rozpočtu obce Považany na roky 2018-2020
Starostka predložila návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 a prečítala odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Poslanci po diskusii schvaľujú návrh rozpočtu na
roky 2018 – 2020 a berú na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 75/A/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Uznesenie OZ č. 75/B/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018-2020
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu č. 6/ Rôzne
PaedDr. Pullmann pozval prítomných na futbalový zápas ženatí - slobodní, ktorý sa na ihrisku
TJ uskutoční dňa 28.12.2017.
K bodu 7/ Slávnostné ukončenie roku 2017
Posledné zasadnutie OZ v roku 2017 bolo spojené so slávnostným ukončením kalendárneho
roku. Na pozvanie starostky obce sa ho zúčastnili zástupcovia organizácií zriadených obcou,
pozvaní hostia a zamestnanci obce. Starostka poďakovala poslancom OZ, zástupcom
organizácií, prítomným hosťom a pracovníkom obce za pomoc a dobrú spoluprácu v roku
2017. Zaželala všetkým prítomným príjemné vianočné sviatky s tými, na ktorým im najviac
záleží, veľa zdravia, šťastia osobných i pracovných úspechov v Novom roku 2018.
K bodu 8/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia: Ivan Pekarovič
Ing. Rastislav Trebatický
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Mgr. Eva Ninisová
starostka

