Zá p isn ic a
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného
dňa 22. novembra 2018 o17,00 hod. vzasadačke Obecného úradu v Považanoch
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. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 6/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení
VZN č. 4/2015, v znení VZN č. 3/2016 a v znení VZN č. 2/0217
4. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
5. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Považany o vyjadrenie sa ku možnosti
odkúpenia nehnuteľnosti
6. Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya Považany 216 - Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
7. Materská škola Považany 215 – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Považany 215 za školský rok 2017/2018
8. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 4/2018
9. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.9/2018
10. Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady
11. Rôzne
12. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ing. Jozef Jambor, Ing. Rastislav Trebatický- príchod 17,25 hod.
Predložený program poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 64/2018
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: Ľubica Miháliková
OZ zahájila starostka obce, ktorá privítala všetkých prítomných.
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15.10.2018 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. Ivan Pekarovič – sa spýtal na možnosť rozšírenia nástupného ostrovčeka na zást. Vieska
smerom na Piešťany, aby tam mohli zastaviť dva autobusy po sebe. Starostka sa ho spýtala,
kedy stoja súčasne dva autobusy na zástavke Uviedol, že nikdy, bolo to výnimočné. Na to
odpovedala, že pre neexistenciu skutočnej potreby sa k rozšíreniu nepristúpi.
- upozornil na neporiadok – odpady, najmä igelity pri stavbe bytoviek a taktiež sú tieto
rozfúkané až na betónke. Starostka odpovedala, že o danom probléme bude informovať
stavbyvedúceho a stanoví im týždňovú lehotu na ich odstránenie.
Ing. Andrej Jambor – sa spýtal, či k výstavbe kanalizácie nebude zvolané zhromaždenie
občanov. Starostka odpovedala, že áno. TVK, a.s. pripravuje verejné zhromaždenie
obyvateľov obce potom, čo bude vybraný realizátor diela. Vtedy už budú termínovo
nastavené výstavby v jednotlivých uliciach, či častiach obce. Verejné obstarávanie bolo
vyhlásená 7.10.2018, lehota na predkladanie ponúk je do 3.12.2018 a 4.12.2018 sa otvárajú
obálky. Z tohto dôvodu predpokladá, že zhromaždenie prichádza do úvahy niekde v 1Q/2019.
Obec zriaďuje na svoje web stránke novú záložku „KANALIZÁCIA“- kde sa budú
zverejňovať všetky dostupné informácie ohľadne výstavby.
K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 6/2018, ktorým sa mení VZN
č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014,
v znení VZN č. 4/2015, v znení VZN č. 3/2016 a v znení VZN č. 2/0217
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN č. 6/2018. K zvýšeniu dochádza
u sadzieb dane zo stavieb a bytov, a to 0,10 EUR/m² na 0,11 EUR/m². Po diskusií poslanci
OZ schvaľujú predložený návrh 7 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
Uznesenie OZ č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 6/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č.
4/2015, v znení VZN č. 3/2016 a v znení VZN č. 2/0217
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
Starostka predložila návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 a oboznámila poslancov OZ
s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Poslanci po diskusii
schvaľujú návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 a berú na vedomie odborné stanovisko
hlavného kontrolóra 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021
Mgr. Eva Ninisová
starostka

Uznesenie OZ č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019-2021
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu č. 5/ Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Považany o vyjadrenie sa ku
možnosti odkúpenia nehnuteľnosti
Starostka obce prečítala žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Považany, v ktorej žiadajú
o vyjadrenie možnosti odkúpene časť pozemku E-KN č.48/2, druh pozemku ostatná plocha
nachádzajúcej sa v obci Považany, k.ú. Považany a za akých podmienok.
Poslanci OZ v rámci diskusie skonštatovali, že už v minulosti prijali unesenie, že predaj
pozemkov vo vlastníctve obce sa bude plošne realizovať po ukončení kanalizácie v obci. Sú
to rôzne prípade vjazdov, predzáhradok užívanými občanmi obce, avšak tieto pozemky sú vo
vlastníctve obce. Po diskusií poslanci OZ prijali uznesenie 7 hlasmi za, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
Uznesenie OZ č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Považany o odkúpení časti pozemku E-KN č.48/2,
druh pozemku ostatná plocha nachádzajúcej sa v obci Považany, k.ú. Považany za
podmienky, že samotné schválenie odpredaja rozhodne OZ po ukončení výstavby kanalizácie
v obci Považany na základe vypracovaného geometrického plánu o odčlenení pozemku
a znaleckého posudku na náklady kupujúceho.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 6/ Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya Považany 216 - Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018 predložil na rokovanie OZ riaditeľ školy. Správa obsahuje podrobné informácie
o počte žiakov, ich prospechu, správaní, dochádzke, učebných plánov, zamestnancoch školy,
prehľad výsledkov súťaží, olympiád a aktivít žiakov, priestorových a materiálno technických
podmienkach školy a pod. Po diskusií OZ predloženú správu berie na vedomie.
Uznesenie OZ č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 7/ Materská škola Považany 215 – Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Považany 215 za školský rok 2017/2018
Predložená správa obsahuje základné identifikačné údaje, údaje o zamestnancoch, poradných
orgánov školy, pedagogickej rade, o počte žiakov, hodnotenie edukačného procesu,
informácie o sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti detí, o psychohygienických
podmienkach výchovy a vzdelávania. Nechýbajú ani údaje o aktivitách a prezentácií školy na
verejnosti, údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy a o jej finančnom
zabezpečení. V závere správy sú taxatívne uvedené východiská na školský rok 2018/2019. Po
diskusií OZ predloženú správu berie na vedomie.
Uznesenie OZ č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Považany 215 za školský rok 2017/2018
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 4/2018
Starostka predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č.4/2018, ktoré sa týka na strane
príjmov- zvýšenia dane z príjmov poukaz. samospráve. Čo sa táka výdavkovej časti úprava sa
týka čiastočnej úhrady faktúry za realizačný projekt kanalizácie, viacúčelového ihriska a MK
za školou. Poslanci OZ po diskusií predložené rozpočtové opatrenie schválili 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Považany č. 4/2018
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 9/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2018
Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2018 poslanci OZ berú na
vedomie.
Uznesenie OZ č. 72/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2018
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 10/ Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady
Zástupca starostky predložil poslancom OZ podklady k odmenám za II. polrok 2018.
Členovia riadnych komisií sa žiadneho zasadnutia nezúčastnili, takže im odmena nebude
vyplácaná. V redakčnej rade boli za celoročnú prácu odmeňovaní 3 členovia. Odmeny
poslancov OZ predstavujú celkovú výšku 4.076,-EUR a odmeny členov RR predstavujú sumu
700,- EUR. Poslanci OZ predložený návrh odmien schvaľujú 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 73/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje
odmeny poslancom OZ za 2.polrok 2018 vo výške 4.076 Eur a odmeny členom redakčnej
rady za rok 2018 vo výške 700 EUR.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 11/Rôzne
1. Starostka obce predložila poslancom OZ požadované splátkové kalendáre z bánk,
ohľadne úveru pre úhradu 5% spoluúčasti na výstavbe kanalizácie. Najvýhodnejšie
podmienky poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Trenčín. Poslanci OZ
poverili starostku obce k rokovaniu o možnosti navýšenia cieľovej sumy o 100.000,EUR, tieto peniaze by sa použili na doasfaltovávanie MK po výstavbe kanalizácie.
2. Pokračujeme vo výstavbe viacúčelového ihriska, hotové sú povrchy okrem trávy
a elektrika. Ihrisko bude osvetlené 4 svietidlami a bude ho možné použiť i ako klzisko.
Práce by mali byť ukončené cca do 2 týždňov. Všetko však závisí od počasia.
K bodu 12/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia: Ing. Ján Gondár
p. Daniel Cibulka
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Mgr. Eva Ninisová
starostka

