Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
22.júna 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. Riešenie miestnej komunikácie IBV „Za štadiónom“ - informácia
4. Výročná správa za rok 2016
5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2017, ktorým sa mení VZN č.
3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Považany
6. Ponuka na predaj prístupovej komunikácie, k. ú. Považany – Hydromeliorácie, š.p.
Bratislava
7. Plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017
8. Odmeny poslancov OZ Považany
9. Plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2017
10. Rôzne
11. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnený:

Ing. Rastislav Trebatický
p. Ivan Pekarovič

Predložený program poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:

Ing. Ján Gondár
p. Daniel Cibulka

Vedením zápisnice poverila starostka obce:

Ing. Jamborová

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa. 18.05.2017 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
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K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. Cibulka
- sa spýtal ako to vyzerá s výstavbou nájomných bytov, starostka na to odpovedala, že osobne
ju navštívil p. Žabčík so návrhom, aby obec stiahla žiadosť o dotáciu z ministerstva a nechať
len žiadosť na fond rozvoja bývania a prejsť na 100%-ný úver, na to mu starostka odpovedala,
že o tomto rozhodnúť nemôže, a že pokiaľ pokosí a oplotí stavebný pozemok, dovezú
stavebný materiál, stroje, búdy a pre financuje aspoň 20%, môžeme sa o tejto možnosti
rozprávať na zastupiteľstve v septembri. Pán Žabčík bol oslovený aj s požiadavkou odkúpenia
projektov inou firmou, ktorá by zastrešila stavbu bytoviek, no túto možnosť zavrhol.
Poslanci s variantou zobrať 100% -ný úver nesúhlasili, zároveň dodali že bytovka už mala
stáť. Ak by sa zobral 100% - ný úver, nájomníci by museli doplácať ešte cca. 35 € na mesiac
a byt. O výške dotácie sa má rozhodnúť do mesiaca. Zároveň starostka dodala, že má
informáciu, že peňazí vo fonde je dosť, je to teda len otázka času.
Ing. Jambor :
- sa spýtal v akom štádiu je verejné obstarávanie pre verejné osvetlenie, starostka na to
odpovedala, že tento týždeň bola doručená zmluva z Východoslovenskej energetiky, pričom 2
kópie tejto zmluvy boli podpísané a vrátené späť na adresu do Košíc a zároveň táto zmluva
bola zverejnená aj na stránke obce. Starostka ďalej informovala, že budúci týždeň má prísť
technik priamo z VSE a zároveň sa bude vypovedať zmluva uzatvorená so ZSE.
Ing. Brna:
- sa spýtal či nastal nejaký posun v kanalizácií, starostka odpovedala, že obec Považany
obdržala súhlas od ministerstva životného prostredia, že sa môžeme napojiť na čističku
odpadových vôd v Novom Meste nad Váhom zároveň si dohodla stretnutie s projektantom na
pondelok 26.6.2017 kvôli prepracovanie projektu kanalizácie, nakoľko je potrebné
naprojektovať výtlak do ČOV Nové Mesto n.V.
PaedDr. Pullmann
- sa pýtal na prístrešky na cintoríny, starostka na to odpovedala, že návrhy sú spracované, ale
dôležitejšie je urobiť nové ozvučenie. Pri posledných pohreboch v Mošovciach i v Kríži
vypadlo ozvučenie, preto oslovila Ing. Jambora s požiadavkou na kúpu nových zariadení.
Ing. Mišura
- sa spýtal či sa budú zalievať diery v ceste pred p.Jamborovou (RD č. 395), starostka
informovala že je dohodnutá na obhliadku stavu cesty so Správou ciest, na ktorej spolu zistili,
že opravovať sa bude aj pred RD č. 361, v stredových čiarach a aj na okrajoch vozovky, aby
výška vozovky bola vyššia ako úroveň terénu. Oprava cesty bude aj pred cintorínom
v Mošovciach.
p.Cibulka
- sa spýtal na úpravu plochy pre obchodom Jednota v Považanoch, nakoľko túto plochu mala
upraviť Jednota spotrebné družstvo Trenčín, starostka odpovedala, že podľa informácii
z Jednoty, parkovisko robiť nebudú, nakoľko Spotrebné družstvo postavilo veľký sklad
v Trenčíne a potrebuje ho financovať. Všetky investičné akcie Jednota stopla.
K bodu 3/ Riešenie miestnej komunikácie IBV „Za štadiónom“ - informácia
Starostka uvítala na OZ obyvateľov „železničnej ulice“, nakoľko na obecný úrad adresovali
nesúhlas proti plánovanej zmene dopravnej situácie, príp. plánovaným návrhom vybudovania
jednosmernej cesty, ktorý starostka prečítala a požiadala o vyjadrenie prítomných. Pán Olbert
navrhol, aby sa cesta riešila okolo cintorína na ihrisko, nebude to nikoho obmedzovať, len by
sa musel vysporiadať pozemok, ktorý patrí farskému úradu. Na to reagovala Ing. Šáleková, že
v čom je problém? Starostka odpovedala, že kupujúci (budúci majitelia RD za štadiónom )
nemajú problém, problém je na strane sťažovateľov. P. Cibulka na toto reagoval, že pri
poslednom zastupiteľstve sa len uvažovalo o možných variantoch prechodu, žiadna však
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nebola istotou. Všetky varianty si poslanci prešli osobne. Variant cesty cez majer, nie je
schodný, nakoľko je úzka. P. Olbert zopakoval, že najlepšie by bolo, keby cesta bola pri
cintoríne, nato však p. Šáleková odpovedala že táto parcela bola nechaná na rozšírenie
cintorína, vo Vieske už je problém pochovávať a cintorín v Kríži sa plní. A okrem iného
spomenula, že sťažovatelia majú na obecnom zasadené kríky, čím je sťažená premávka na
tejto ceste. Ing.Šáleková, opäť položila otázku, aký je teda skutočný problém? Starostka jej na
to odpovedala, že obec nemá žiadny problém, avšak každé rozhodnutie, ktoré je vydané je na
súde, čím sa len predlžuje čas výstavby. Ing. Mišura zareagoval, že ešte na začiatku ako sa len
rozhodovalo o vystavaní stavebného obvodu, boli robené prieskumy (výpočty), či existujúca
cesta spĺňa nutné parametre sídliskovej komunikácie, inak by to neprichádzalo do úvahy.
Starostka obce oznámila prítomným, že podľa po konzultácií veci na ZŠR by bol schodnejší
prenájom pozemkov ZSR na dobu 2 rokov, t.j. počas výstavby RD, pred kúpou pozemkov.
Starostka obce zároveň prečítala vyjadrenie rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Považany
k predaju nehnuteľnosti (pozemky za plánovanou výstavou a vedľa cintorína), kde sa
konštatuje, že ekonomická rada rozhodla, že pred predajom uprednostňuje výmenu pozemku
za pozemok v pomere 1:3, s čím poslanci vyjadrili nesúhlas. Pán Tlacháč zareagoval na to, že
sú to varianty, ale je to obecná cesta, čo treba rešpektovať a treba vychádzať v ústrety
stavebníkom. Zároveň Ing. Mišura povedal, že musíme dodržiavať zákony. Okrem iného, na
spomínanej obecnej ceste sa parkujú autá, pripomenula Ing. Šáleková. Skutočná šírka cesty je
6,0 m, povedala starostka. P. Šáleková zase spomenula že si vytrpeli, keď železnice
opravovali stanicu, mali poškodenú cestu, ktorú železnice opravili na ich náklady. Ing. Mišura
opäť pripomenul že všetko bolo vopred schválené, inak by sa nič nebolo riešilo. P. Cibulka
reagoval, že sa musí nájsť nejaký kompromis a treba vydržať výstavbu, počas ktorej budú
chodiť veľké autá, no potom to už budú len osobné. Pri každej výstavbe je potrebný
kompromis. Starostka zároveň dokončila, že zatiaľ súd nerozhodol o tom že by sa tam
nemohlo stavať. Zároveň sa všetci zhodli na tom, ako sťažovatelia stavali svoje domy.
K bodu 4/ Výročná správa za rok 2017
Starostka predniesla výročnú správu za rok 2016, Spojenú výročnú správu za konsolidovaný
celok. Poslanci schválili predloženú výročnú správu za rok 2016 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
výročnú správu za rok 2016, spojenú výročnú správu za konsolidovaný celok.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Všeobecné záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2017, ktorým sa mení VZN
č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Považany
Starostka informovala o zmene v časti I., §3 vo VZN č.1/2017 v celom rozsahu, ktorým sa
mení VZN obce Považany č. 3/2012. Poslanci 7 hlasmi za schválili predložené VZN č.
1/2017.
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Uznesenie OZ č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
VZN č.1/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
Považany
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Ponuka na predaj prístupovej komunikácie, k. ú Považany– Hydromeliorácie,
š.p. Bratislava
Starostka predložila ponuku na predaj prístupovej komunikácie, k. ú. Považany od štátneho
podniku Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211. Ponuka na predaj
predstavuje sumu 34 250,- Eur, ktorej výška bola stanovená na základe všeobecnej hodnoty
nehnuteľností stanovenej znaleckým posudkom a ku ktorej bola pripočítaná suma za znalecký
posudok. Poslanci OZ neschvaľujú predloženú ponuku na predaj 7 hlasmi proti.
Uznesenie OZ č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
neschvaľuje
ponuku na predaj prístupovej komunikácie, k. ú. Považany od štátneho podniku
Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 za sumu 34 250 Eur.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu č. 7/ Plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017
Starostka obce predložila poslancom OZ plán práce hlavnej kontrolórky na 2 polrok 2017.
Poslanci OZ schvaľujú plán práce hlavnej kontrolórky na 2 polrok 2017 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
plán práce hlavnej kontrolórky na 2 polrok 2017.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Odmeny poslancov OZ Považany
Návrh odmien poslancov OZ za 1.polrok 2017 predniesol zástupca starostky Ing. Ladislav
Mišura. Odmeny predstavujú celkovú výšku 1348 Eur.
Poslanci OZ predložený návrh odmien schvaľujú 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
odmeny za 1.polrok 2017 poslancom OZ vo výške 1348 Eur.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 9/ Plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2017
Starostka obce predložila poslancom OZ plán zasadnutí na 2.polrok 2017. Celkový počet
zasadnutí OZ na 2 polrok 2017 je 3. Poslanci predložený plán zasadnutí OZ schválili 7
hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2017.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Rôzne
1) Starostka predniesla žiadosť Mareka Tisoňa, bytom Považany, Mošovce 413
uzatvorenie Dodatku č. 1 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo
12.9.2016 na „umiestnenie meracieho zariadenia plynu a elektriny na hranicu parcely
C-KN č. 214/20 zo strany chodníka“. Zároveň dodala, že takáto podobná situácia
môže nastať aj na vedľajšom pozemku, ktorého vlastníkom je p. Kocmunda.
Poslanci predložený Dodatok č.1 schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
Dodatok č.1 v zmluve o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 12.9.2016 o zriadení vecných
bremien na „umiestnenie meracieho zariadenia plynu a elektriny na hranicu parcely C-KN č.
214/20 zo strany chodníka“.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
2) P. Cibulka sa ešte spýtal, čo by sa dalo ešte riešiť v probléme „svine – smrad – hnoj“
v Mošovciach, starostka odpovedala, že posledná možnosť je podať žalobný návrh na
súd, je však potrebné zistiť koľko ľudí sa podpíše pod návrh a akí budú svedkovia.
3) Poslanci sa ešte raz spýtali na bytovky v Mošovciach, čo v prípade, že by obec išla do
prerobenia projektov, na to starostka odpovedala, že vypracovanie projektu by možno
stálo 25 000 € a k tomu treba pripočítať čas na vypracovanie a schválenie, čo cca 8-10
mesiacov+ naša žiadosť je už predsa na schválení na ministerstve i na ŠFRB.
K bodu 11/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ing. Jamborová
Overovatelia:

Ing. Ján Gondár

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

Daniel Cibulka

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka
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