Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
25. januára 2018 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.1/2018, ktorým sa mení dopĺňa VZN č.
9/2012 v znení VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
4. Správa kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavnej kontrolórky obce
5. Čerpanie rozpočtu za 4. štvrťrok 2017
6. Cenník služieb Obce Považany
7. Kalendár kultúrno-spoločenských akcií na rok 2018
8. Pochovávanie basy-10.02.2018
9. Rôzne
10. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Jozef Jambor (príchod o 17,10 hod.), Ing. Rastislav Trebatický (príchod o
17,29 hod.), Ivan Pekarovič (príchod o 17,29 hod.)
Predložený program poslanci OZ schválili 6 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Daniel Cibulka
Ing. Ján Gondár
Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ dňa 1.12.2017 prečítaná a skontrolované plnenia
uznesení. Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov
Ing. Mišura – navrhol prepnúť svetlá verejného osvetlenia na neskorší čas. Starostka
odpovedala, že svetlá sa nenastavujú, reagujú na základe senzora svetla podľa intenzity
slnečného svetla.

K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.1/2018, ktorým sa mení
dopĺňa VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiak školského zariadenia.
U školských zariadení sa jedná o školský klub detí (2 triedy) a školskú jedáleň. Jedná sa
všetko finančné prostriedky z rozpočtu obce, kde na MŠ by sme mali v roku 2018 vynaložiť
106.648,- EUR a školské zariadenia 72.159,- EUR. Po diskusií poslanci OZ schválili
všeobecne záväzné nariadenia 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.1/2018, ktorým sa mení dopĺňa VZN
č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Správa kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavnej kontrolórky obce
Starostka obce predložila doručenú Správu kontrolnej činnosti za rok 2017 HK obce. Hlavná
kontrolórka vykonala všetkých 12 plánovaných kontrol. Poslanci OZ berú predloženú správu
po diskusií na vedomie.
Uznesenie OZ č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti za rok 2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Čerpanie rozpočtu za 4.štvrťrok 2017
Starostka informovala o čerpaní rozpočtu za 4.štvrťrok 2017. Poslanci zobrali čerpanie
rozpočtu za 4.štvrťrok 2017 na vedomie 9 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu za 4.štvrťrok 2017
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 6/ Cenník služieb Obce Považany
Starostka obce predložila Cenník služieb obce Považany. Navrhnuté sú najmä zvýšenia cien
prenájmu KD. Zavádza sa i nová cena za prenájom KD pre firemnú akciu nad 100,- osôb za
cenu 300 EUR/akcia + energie. Poslanci OZ po diskusii schvaľujú Cenník služieb obce
Považany 8 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Zmeny v cenníku sú platné od
1.3.2018.
Uznesenie OZ č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Cenník služieb obce Považany platný od 1.3.2018
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu /7 Kalendár kultúrno-spoločenských akcií na rok 2018
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh Kalendára kultúrno-spoločenských akcií,
ktoré sa majú v našej obci uskutočniť v roku 2018. Poslanci OZ schvaľujú Kalendár kultúrnospoločenských akcií na rok 2018 9 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Kalendár kultúrno-spoločenských akcií na rok 2018.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu /8 Pochovávanie basy – 10.02.2018
Starostka obce informovala poslancov OZ, že opäť usporiadame pochovávanie basy
v sobotu, a to 10.2.2018. Začne sa o 8,30 hod. zabíjačkou, ktorú vykoná p. Peter Ištok.
Pomáhať mu budú vybraní poslanci OZ a občania. Spracované výrobky si budú môcť občania
odkúpiť za cenu 2-EURÁ/tácka.. K ponuke budú jalítka, zabíjačková kaša, pečené klobásky
podávané s chlebom a uhorkou. Kapustnica bude za 1,- EURO/miska.
O 13.00 hod. od KD vyrazí sprievod masiek na voze, ktorý sa postupne zastaví na 4
stanovištiach: Vieska- „Husacie námestie“, pred pohostinstvom Karavan, pri sv. Jankovi pred
KD a v Mošovciach pri Zvonici. Zábava v KD sa začína o 20.00 hod. a do tanca zahrá
skupina ORIN. Vstupné 3,- EURÁ. Po diskusií poslanci OZ schválili akciu 9 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
zabezpečenie akcie „Pochovávanie basy“ dňa 10.02.2018 so zabíjačkou, sprievodom masiek
a večernou zábavou so skupinou ORIN
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 9/ Rôzne
1. Starostka obce informovala poslancov OZ, že u podanej žiadosti na kanalizáciu obce
sme prešli administratívnou kontrolou na TSK. Všetko sme mali v poriadku.
V polovici mesiaca február 2018 by mal byť náš projekt odovzdaný externému
odbornému hodnotiteľovi. O výsledkoch hodnotenia ich bude informovať.
2. Starostka obce oboznámila poslancov OZ, s termínom ďalších stavebných prác na
bytovkách. Budúci utorok sa začína s ťahaním múrov. Navezené sú 4 kamióny tehál,
ipa, malta na ručné murovanie. Ovplyvniť murovanie môžu len poveternostné
podmienky, musí byť nad 5°C. Uskutoční sa i prekládka vodovodnej šachty, ktorá je
toho času v ceste.
3. Starostka obce oznámila poslancom OZ, že opätovne podá projekt na multifunkčné
ihrisko, keďže minuloročná výzva bola v auguste 2017 Úradom vlády zrušená.
Termín je do 5.3.2018.
K bodu 10/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
a zasadnutie ukončila.
Zapísala. Ľubica Miháliková
Overovatelia: Daniel Cibulka
Ing. Ján Gondár
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Mgr. Eva Ninisová
starostka

