Zá p isn ic a
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
21.júna 2018 o17,00 hod. vzasadačke 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. Zriadenie Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya,
Považany 216
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Považany 2018 - 2022
5. Výročná správa obce Považany za rok 2017
6. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
7. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2018
8. Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
9. Určenie počtu poslancov OZ Považany na volebné obdobie r. 2018-2022
10. Určenie rozsahu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie r. 2018-2022
11. Rôzne
12. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Mišura, Ing. Rastislav Trebatický, p. Ivan Pekarovič,
Ing. Ján Gondár
Predložený program poslanci OZ schválili 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:

Ing. Karol Brna
Ing. Andrej Jambor

Vedením zápisnice poverila starostka obce:

p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.05.2018 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
PaedDr. Pullmann:
- sa spýtal kedy sa budú prideľovať byty. Starostka odpovedala, že firma predpokladá
kolaudáciu v decembri 2018. O pridelení bytu bude rozhodovať 5 členná komisia zložená ad

hoc. Hodnotiť sa bude početnosť rodiny, príjem uchádzača. Poslanci požadovali, aby sa
uprednostňovali mladé rodiny z Považian.
p. Cibulka:
- poukázal na nedisciplínovanosť občanov pri separácií odpadov. Do kontajnerov sú
vhadzované odpady, ktoré tam nepatria. Napr. v Mošovciach našiel v skle igelitku handier
a pod. Starostka odpovedala, že tento problém nie je len problém Mošoviec, ale celej obce.
Všetko je to, ale o ľuďoch a je smutné, že musíme vychovávať dospelých ľudí... Nik z nich si
neuvedomuje, že ak sa nachádza v kontajnery odpad, ktorý tam nepatrí a zberová spoločnosť
ho vyvezie na triedičku a zvýšené náklady na triedenie znášame my všetci.
- skonštatoval, že z chovu chovateľa ošípaných v Mošovciach sa opäť šíri neznesiteľný
zápach. Občania už toho majú dosť. Starostka odpovedala, že vec je stále v riešení
u viacerých orgánov, kroky však nebude konkretizovať.
- spýtal sa, čo je nové u kanalizácií – starostka odpovedala, že stále čakáme na rozhodnutie
riadiaceho orgánu.
Ing. Andrej Jambor:
- žiadal na zástavky umiestniť smetné koše. Najmä na školskú. Starostka odpovedala, že ich
objedná na všetky zástavky.
- spýtal sa, či by sa nedalo upraviť výrubom cesta k jazerám vo Vieske, priestor v Kríži medzi
kanálom Váhu a Váhom – tak ako to upravili urbári v Mošovciach. Je to tam veľmi zarastené.
Starostka odpovedala, že obec je len správny orgán, ktorý výruby povoľuje, žiadosť
a realizáciu musia vykonať vlastníci pozemkov, t.j. PD „Považie“ Považany, Ing. Rastislav
Trebatický, Krížsky urbár, či súkromné osoby.
Ing. Jozef Jambor:
- poukázal na to, že na skládke drevného odpadu sa nachádza domový odpad.
K bodu 3/ Zriadenie Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya,
Považany 216
Starostka predložila poslancom OZ Zriaďovaciu listiny Základnej školy s materskou školou
kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216 so súčasťami: Školský klub detí, Materská
škola- ako elokované pracovisko, Školská jedáleň a Výdajná školská jedáleň. IČO novému
právnemu subjektu pridelí MŠVVaŠ SR. Vypracovať bude musieť ešte viacero delimitačných
protokolov – majetok, zamestnanci a pod., všetko k 1.9.2018. Odvolávať sa bude z funkcie
riaditeľ ZŠ ako i p. riaditeľka MŠ. Terajší p. riaditeľ bude starostkou menový na výkon
funkcie riaditeľa nového právneho subjektu do výberového konania, max. na pol roka.
Nanovo sa bude kreovať i rada školy, ktorá bude mať spolu 11 členov, z časti MŠ i ZŠ.
Zmena nastane následne po komunálnych voľbách v novembri 2018, kedy budú menovaní
noví 4 členovia za obec. Počas rekonštrukcie budovy MŠ, bude MŠ presťahovaná do zadného
traktu ZŠ – dnešných družín. Stavebné práce na MŠ by mali byť ukončené v decembri 2018.
Po diskusií poslanci OZ schválili zriaďovaciu listinu 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
zriadenie Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216 so
súčasťami: Školský klub detí, Materská škola- ako elokované pracovisko, Školská jedáleň
a Výdajná školskú jedáleň od 1.9.2018.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 4/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Považany 2018 – 2022
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Považany na roky 2018-2022 (ďalej len KPSS), ktorý po schválený musí predložiť na

Trenčiansky samosprávny kraj. Návrh KPSS bol zverejnený na verejné prerokovanie od
29.05.2018-19.06.2018. Obec je povinná uviesť KPSS so súladu s § 83 ods.5 zákona
o sociálnych službách do 31.06.2018. V roku 2019 pri predkladaní žiadosti o dotáciu na ZOS
na rok 2020 budú poskytovatelia potrebovať predložiť súlad s KPSS, ktorý bude vydávať
TSK. Po diskusií poslanci OZ schválili KPSS 5 hlasmi za na roky 2018-2022.
Uznesenie OZ č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Považany 2018-2022.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Výročná správa za rok 2017
Starostka predniesla výročnú správu za rok 2017, Spojenú výročnú správu za konsolidovaný
celok. Poslanci schválili po diskusií predloženú výročnú správu za rok 2017 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Výročnú správu obce Považany za rok 20178, Spojenú výročnú správu za konsolidovaný
celok.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
Starostka obce predložila poslancom OZ plán práce hlavného kontrolóra na 2 polrok 2018.
Poslanci OZ berú na vedomie plán práce hlavného kontrolóra na 2 polrok 2018 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
berie na vedomie
plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2018
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť riaditeľa ZŠ o poskytnutie dotácie na práce
na pokládke novej zámkovej dlažby okolo ZŠ v celkovej hodnote 12025,40 EUR a taktiež
okrem iného je potrebné upraviť rozpočet o náklady za vypracovanie projektu na
rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ vo výške 4620,- EUR. Tento projekt bol podaný na
Envirofond v celkovej hodnote 193 443,08 EUR. Poslanci OZ po diskusií schválili zmenu
rozpočtu 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2018.
Mgr. Eva Ninisová

starostka
K bodu 8/ Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
Návrh odmien poslancov OZ za 1.polrok 2018 k zasadnutiu vypracoval Ing. Ladislav Mišura,
predseda komisie finančnej, výstavby a dopravy. Odmeny predstavujú celkovú výšku 2.520,EUR. Ani jedna komisia pri OZ za 1.polrok 2018 nezasadala. Poslanci OZ predložený návrh
odmien schvaľujú 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
odmeny poslancov OZ za 1.polrok 2018 v celkovej výške 2.520,- EUR.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Určenie počtu poslancov OZ Považany na volebné obdobie r. 2018-2022
Starostka obce oznámila poslancom OZ, že podľa § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov OZ určí počet poslancov pred voľbami na celé volebné
obdobie podľa počtu obyvateľov. V zmysle písm. d) od 1001 do 3000 obyvateľov obce sa volí
7 až 9 poslancov. Po diskusií poslanci OZ schválili 5 hlasmi za určenie počtu poslancov OZ
na nasledujúce 4 roky v počet 9.
Uznesenie OZ č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Považany v počte 9 poslancov.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 10/ Určenie rozsahu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie r. 2018-2022
Starostka obce oznámila poslancom OZ, že v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ určuje najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce. Rozsah funkcie starostu obce
na plný úväzok, na volebné obdobie 2018-2022 poslanci OZ schválili 5 hlasmi za. .
Uznesenie OZ č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
určuje
v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Považany na plný úväzok.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 11/ Rôzne

1. Starostka obce oznámila poslancom OZ, že po viacerých rokovaniach so SSC Žilina,
pracovisko TN a ODI Nové Mesto nad Váhom budú obnovené priechody pre chodcov
v častiach Mošovce a Kríž na zastávkach SAD. Obec musí ešte predtým vybudovať
v zelenom páse 2 plochy pre bezpečné státie chodcov pri prechode zámkovou dlažbou
v šírke 3m. Tieto práce už dohodla. Následne SSC obnoví na vlastné náklady zvislé
i vodorovné dopravné značenie priechodov pre chodcov.
2. Starostka obce oznámila poslancom OZ, že odchod autobusu na Stretnutie Viesok
bude v sobotu 30.06.2018 o 7,00 hod. od budovy ObcÚ.
K bodu 12/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia:

Ing. Karol Brna

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

Ing. Andrej Jambor

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka obce

