Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
23. februára 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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce
za kalendárny rok 2016 k 31.marcu 2017 – informácia
4. Rudolf Nedielka, 914 43 Dolná Poruba č. 361- žiadosť o odkúpenie pozemku
5. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 - ponuka na predaj
prístupovej komunikácie, k.ú. Považany
6. Správa kontrolnej činnosti za rok 2016 hlavnej kontrolórky obce
7. Rôzne
8. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnený: Ing. Ladislav Mišura
Vzhľadom na prítomnosť hostí, starostka obce navrhla prehodiť prerokovanie bodu 7/Rôzne
ako 1. bod rokovania. Následne sa bude pokračovať v rokovaní v zmysle doručeného
programu. Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ivan Pekarovič
Ing. Karol Brna
Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ dňa 1.2.2017 prečítaná a skontrolované plnenia
uznesení. Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 5/ Rôzne
1. Starostka obce privítala na zasadnutí OZ p. Petra Ištoka a p. Mária Rojkoviča, ktorí
budú zabezpečovať sobotnajšiu zabíjačku. Páni navrhli, aby sa tí, ktorí budú pomáhať
stretli i v piatok po 17,00 hod. v KD, kde sa zabité prasa rozoberie. V sobotu sa všetci
stretneme o 7,00 hod. pred KD. Večer pri pochovávaní basy budú pomáhať p. Ivan
Pekarovič, Ing. Jozef Jambor.

2. Starostka predložila žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 58
Dukelská 14 Nové Mesto nad Váhom o dotáciu na spolkovú činnosť pre ich
organizáciu. Poslanci OZ po diskusii schvaľujú dotáciu pre Úniu nevidiacich vo
výške 50,--EUR za.
Uznesenie OZ č.7/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške vo 50,-EUR pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO
č. 58, Dukelská 14 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Eva Ninisová
starostka
3. Starostka predložila Záznam výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej
kontrolórky č. 1/2017. Poslanci OZ berú na vedomie uvedený záznam.
Uznesenie OZ č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 1/2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka
4. Starostka prečítala podanie Jána Krajčovica a Ing. Andrey Krajčovicovej zo dňa
8.2.2017, na konanie suseda Ľuboša Stopku, ktoré bude riešené v rámci stavebného
dohľadu.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
PaedDr. Milan Pullmann žiadal zakúpiť lekárničku do kuchyne KD. Starostka odpovedala, že
ju zakúpi.
Ing. Rastislav Trebatický sa spýtal, či na vlastné náklady môže vyštrkovať priestor na ihrisku,
kde parkuje s autom jeho otec, starostka odpovedala, že môže.
Ing. Andrej Jambor sa spýtal v akom štádiu je stavebné konanie v obytnej zóne za štadiónom.
Starostka odpovedala, že podľa posledných informácii, stavebné konanie pozostávajúce zo
stavebných objektov: prípojky vodovodu, predĺženie SL plynovodu, prípojky STL plynovodu,
prípojky elektro NN a verejné osvetlenie vydané obcou odvolací orgán potvrdil. Minulý
štvrtok mali byť rozhodnutia zasielané účastníkom konania. Stavebné povolenie – distribučný
rozvod NN, ktoré bolo vyvesené na našej úradnej tabuli, dňa 20.02.2017 zaniesla na stavebný
úrad do Nového Mesta nad Váhom. Tu je však viac ako pravdepodobné očakávať odvolanie.
K bodu 3/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky
obce za kalendárny rok 2016 k 31.marcu 2017 – informácia
Poslanec OZ – Daniel Cibulka informoval poslancov OZ o preskúmaní Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za kalendárny rok 2016
k 31.marcu 2017, ktoré podala do podateľne ObcÚ dňa 17.02.2017. Komisia na ochranu
verejného záujmu vo svojom prijatom Uznesení č. 1/2017 skonštatovala, že starostka obce,
Mgr. Eva Ninisová, Oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok
2016 podala v zákonom stanovej lehote, t.j. do 31.marca 2017, podala ho s požadovanými

prílohami, pričom po ich preskúmaní komisia nemá pochybnosti o úplnosti a pravdivosti
uvádzaných skutočností.
Uznesenie OZ č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
informáciu komisie pre ochranu verejného záujmu o splnení si zákonnej povinnosti
starostky obce v zmysle čl. 7 ods. 1 zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Rudolf Nedielka, 914 43 Dolná Poruba č. 361- žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť p. Rudolfa Nedielku, 914 43 Dolná Poruba
č. 361, ktorý žiadal o odkúpenie novovzniknutého pozemku parcela KNC č. 1227/3, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 55 m2 v k. ú. Považany, obec Považany,
zapísaného na LV č. 1, v 1/1. Súčasťou žiadosti bol i vypracovaný GP na oddelenie pozemkov
p.č. 1227/3 a určenie vlastníckeho práva a Znalecký posudok č. 2/2017, ktorý stanovil
všeobecnú hodnotu dotknutého pozemku na 730,-EUR. V rámci diskusie poslanci OZ
skonštatovali, že žiadosti nie je možné vyhovieť až do vybudovania kanalizácie. Po diskusií
ani jeden poslanec neschválil žiadosť o odkúpenie pozemku, 6 poslancov bolo proti a 2 sa
zdržali hlasovania.
Uznesenie OZ č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
neschvaľuje
žiadosť Rudolfa Nedielku, 914 43 Dolná Poruba č. 361 o odkúpenie novovzniknutého
pozemku parcela KNC č. 1227/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 55
m2 v k. ú. Považany, obec Považany, zapísaného na LV č. 1, v 1/1.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 - ponuka
na predaj prístupovej komunikácie, k.ú. Považany
Starostka obce predložila poslancom OZ ponuku HYDROMELIORÁCIÍ, š.p. Bratislava,
ktorý obci ponúka za cenu stanovenú znaleckým posudkom (toho času nevypracovaného)
pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Považany KN-C č.163 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2930 m² a KN-C p.č.350/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3142m². Predmetné
pozemky tvoria prístupovú komunikáciu tzv. betónku. V rámci diskusie poslanci OZ
skonštatovali, že rozhodnutie o možnosti odkúpenia ponúknutého prebytočného majetku
plnom rozsahu závisí od ceny. Pri jej stanovení by okrem iného bolo vhodné zohľadniť, že
obec viac ako 20 rokov vykonáva na vlastné náklady zimnú údržbu všetkých komunikácií
v majetku š.p. nachádzajúcich sa v našej obci, kosí pozemky okolo cesty, orezáva stromy

a kríky, aby nezasahovali do jazdného pruhu a odstraňuje čierne skládky. Po doručení
znaleckého posudku a oznámení kúpnej ceny sa vecou budú opätovne zaoberať.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Správa kontrolnej činnosti za rok 2016 hlavnej kontrolórky obce
Starostka obce predložila doručenú Správu kontrolnej činnosti za rok 2016 HK obce.
Poslanci OZ berú predloženú správu na vedomie.
Uznesenie OZ č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti za rok 2016
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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. Karol Brna
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Mgr. Eva Ninisová
starostka

