Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
23. októbra 2017 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. Výstavba kanalizácie postúpenie práv stavebníka medzi Obcou Považany, 916 26
Považany č. 187, IČO: 00311944 a Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a.s., 911
05 Trenčín, Kožušnícka 72/4, IČO: 36 302 724
4. A/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo obce
Považany - Správa z auditu účtovnej závierky- k 31.12.2016
B/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Považany - Správa z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky - k 31.12.2016
5. Zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu Podielnickým družstvom „Považie“
Považany
6. Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu majetku
k 31.12.2017
7. ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch - Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
8. Rozpočtové opatrenie obce Považany č.3/2017
9. Čerpanie rozpočtu za 3.štvrťrok 2017
10. Rôzne
11. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Ján Gondár, Ing. Andrej Jambor
Predložený program poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:

Ing. Jozef Jambor
PaedDr. Milan Pullmann

Vedením zápisnice poverila starostka obce:

p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2017 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
P. Pekarovič – sa spýtal, čo je nastriekané v Mošovciach na asfalte, starostka odpovedala, že
sú to vytýčené inžinierske siete pre stavbu bytoviek. Tento týždeň budú taktiež robiť
na pozemku sondy (aké je tam podložie).
- spýtal sa na nastavenia lámp verejného osvetlenia. Starostka odpovedala, že opätovné
nastavenia lámp prebehne pri výstavbe VO v rámci stavebného obvodu Mošovce II., kedy tu
bude opäť plošina. Máme čas si odsledovať, kde by sme chceli natočil nielen jednotlivé
svetidlá, ale i napr. pootočiť výložník. Za týmto účelom zároveň požiadala poslancov
o spoluprácu pri zbieraní ich vlastných podnetov, či poznatkov od občanov. Po ich
zosumarizovaní ich odovzdá realizačnej firme.
Ing. Jozef Jambor- žiadal orezať lipy okolo kostola. V sobotu bola brigáda v kostole,
v sakristii je murivo vlhké a nové nátery neschnú. Starostka odpovedala, že lipy boli odborne
orezané na jar tohto roku. Celý priestor okolo kostola sa zosvetlil. Problém skôr vidí v počasí
a nedokonalej izolácii základov. Odporučila Ing. Jamborovi, aby sa sám išiel pozrieť, či niečo
treba orezať.
-ďalej sa spýtal, či po ukončení prác na rekonštrukcií VO bude vykonaný audit vykonaných
prác, starostka odpovedala, že áno, auditom sa preverí, či sú práce vykonané v zmysle
projektu.
- taktiež sa informoval, či sa rieši popraskaný betón pred školou, starostka odpovedala, že
áno, firma, ktorá plochu realizovala bola oslovená a taktiež bola vykonaná spoločná ohliadka.
Následne navrhnú spôsob opravy.
PaedDr. Pullmann - sa pýtal na asfaltovanie výtlkov na chodníkoch, starostka odpovedala, že
oprava výtlkov sa bude realizovať po zlepšení počasia.
- sa zaujímal, či sa pasport miestnych komunikácií týka aj cesty za školou, starostka
odpovedala, že áno i cesta za školou tam bude vedená ako miestna komunikácia.
- navrhol, aby sa opätovne vrátili riadne zasadnutia redakčnej rady. Komunikácia len emailovou poštou je nedostatočná. Počas jej zasadnutia by sa dohodlo presne, čo má kto
napísať. Navrhuje zasadnutia 1 x za mesiac.
Ing. Trebatický- bol oslovený obyvateľmi uličky na ihrisko, že cesta je zaplavená, tečie tam
voda z hlavnej cesty. K nutnosti riešenia tejto povrchovej vody sa pridal PaedDr. Pullmann,
ktorý uviedol, že pre odčítanie vodomeru na ihrisko sa musí najskôr vytiahnuť vodu zo šachty.
Na šachte pravidelne stoja poľovníci, ktorí sa chodia zapisovať do plechovej garáže a tak
požiadal Ing. Trebatického, aby si miesto zapisovania preniesli poľovníci inam. Ing.
Trebatický taktiež uviedol, že plná je i šachta oproti krčme, neodteká. Starostka k obom
problémom so šachtami uviedla, že osloví slovenskú správu ciest ako vlastníka vsakovacích
šácht a nutnosti riešenia týchto problémov.
K bodu 3/ Výstavba kanalizácie postúpenie práv stavebníka medzi Obcou Považany, 916
26 Považany č. 187, IČO: 00311944 a Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a.s.,
911 05 Trenčín, Kožušnícka 72/4, IČO: 36 302 724
Starostka obce informovala poslancov , že predložená zmluva o postúpení práv stavebníka pre
výstavbu kanalizácie v obci Považany bola už podpísaná štatutárnymi zástupcami TVK, a.s.,
keďže spoločnosť TVK, a.s. má záujem v rámci stavby „Kanalizácia – Považany“ zrealizovať
výstavbu stavebných objektov kanalizácie, prečerpávacích staníc, NN prípojok pre
prečerpávacie stanice a výtlačného potrubia na ČOV do Nového Mesta nad Váhom.
Spoluúčasť obce Považany bude 5% z nákladov výstavby kanalizácie v rámci katastrálneho
územia obce. Poslanci schválili postúpenie práv a povinností stavebníka 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č.51/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
postúpenie práv stavebníka pre stavbu s názvom „Kanalizácia - Považany“ Zmluvou
o postúpení práv a povinností stavebníka uzatvorenou medzi Obcou Považany, 916 26
Považany č. 187, IČO: 00311944 a Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a.s., 911 05
Trenčín, Kožušnícka 72/4, IČO: 36 302 724.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ A/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
obce Považany - Správa z auditu účtovnej závierky- k 31.12.2016
B/
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Považany - Správa z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky - k 31.12.2016
Starostka prečítala prítomným poslancom OZ Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky ako i Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Poslanci OZ 7 hlasmi za
berú na vedomie vyššie uvedené správy nezávislého audítora podľa bodov A/ a B/ .
Uznesenie OZ č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
berie na vedomie
A/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo obce Považany
- Správa z auditu účtovnej závierky- k 31.12.2016
B/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Považany - Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu Podielnickým družstvom
„Považie“ Považany
Zimnú údržbu bude i tento rok zabezpečovať Podielnické Družstvo „Považie“ Považany.
Odhŕňanie bude realizované ak sa na MK bude nachádzať 15 cm snehu. Cena za výkon
zimnej údržby je 20,- EUR/1 hod. bez DPH. OZ schvaľuje zabezpečenie zimnej údržby
prostredníctvom PD „Považie“ Považany 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu medzi Obcou Považany
so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany a Podielnickým družstvom „Považie“
Považany.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 6/ Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu
majetku k 31.12.2017
Starostka predložila návrh na zloženie inventarizačných komisií Obce Považany pre
inventarizáciu majetku k 31.12.2017. OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií podľa
predloženého návrhu zloženia inventarizačných komisií 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
zloženie inventarizačných komisií pre inventarizáciu majetku Obce Považany k 31.12.2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/ ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch - Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 predložil na rokovanie OZ p. riaditeľ. Správa obsahuje podrobné informácie
o žiakoch, prospechu , správaní, dochádzke , učebných plánov, zamestnancoch školy, prehľad
výsledkov súťaží, olympiád a aktivít žiakov, priestorových a materiálno technických
podmienkach školy a pod. K predloženej správe Ing. Jozef Jambor navrhol pre budúci školský
rok pri jej zostavovaní číslovať strany, doplniť do elektronickej podoby všetky prílohy
-tabuľky. Tabuľky navrhol označovať číselne a celkovo zmeniť vizuálnu úpravu správy. Po
diskusií OZ predloženú správu berie na vedomie.
Uznesenie OZ č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č.3/2017
Starostka informovala o rozpočtovom opatrení č.3/2017, ktoré sa týka výdavkov na
rekonštrukciu elektroinštalácie v Materskej škole, keďže po poslednej revízií revízny technik
zistil, že máme zhorený prívodný el. kábel v rozvodnej skrini. Elektroinštalácia v MŠ je
z roku 1961, hliníkové vedenia pod igelitom, ktoré vzhľadom na množstvo elektronických
prístrojov, ktoré MŠ používa, už nevyhovujú. Taktiež nevyhovovali svojou svietivosťou
svietidlá. V rámci opravy sme teda vymenili celú kabeláž na 1. poschodí MŠ, svietidlá,
vypínače a zástrčky, skrinky s ističmi. Poslanci OZ po diskusií predložené rozpočtové
opatrenie schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 9/ Čerpanie rozpočtu za 3.štvrťrok 2017
Starostka informovala o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok 2017. Poslanci zobrali čerpanie
rozpočtu za 3.štvrťrok 2017 na vedomie 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu za 3.štvrťrok 2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Rôzne
1. Starostka obce informovala poslancov OZ, že po rozhovore so zástupcami ZŠ
Považany sa tohtoročné Považanské Vianoce uskutočnia dňa 15.12.2017 v budove ZŠ
kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch. Akcia bude bez diskotéky.
2. Starostka obce informovala poslancov OZ, že tohto roku Materská škola
v Považanoch oslavuje 70. výročie otvorenia. Oslava sa uskutoční dňa 6.decembra
2017. Minulý týždeň sa dohodla s p. riaditeľkou na konkrétnom programe celej akcie,
ktorý začne v MŠ o 15,00 hod. prehliadkou priestorov a okolia MŠ a bude
slávnostným programom pokračovať v budove KD. V rámci osláv s programom
vystúpia deti MŠ, bude možnosť nahliadnuť do kroník MŠ, či vzhliadnuť dobové
fotografie. Starostka obce v ten deň udelí 4 pamätné listy. Poslancov OZ požiadala
o pomoc pri zabezpečovaní akcie.
Na záver bude pre pozvaných hostí pripravená slávnostná večera. Po diskusií poslanci
OZ schvaľujú program osláv MŠ 6 hlasmi za, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Uznesenie OZ č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
usporiadanie a program osláv 70. výročia otvorenia Materskej školy v Považanoch
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 11/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia: Ing. Jozef Jambor
PaedDr. Milan Pullmann
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...........................................

Mgr. Eva Ninisová
starostka

