Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
12. februára 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. 2/2018 (ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2011 v znení VZN č. 2/2012 a VZN
č. 1/2013)
4. Rôzne
5. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnený:

p. Ivan Pekarovič

Predložený program poslanci OZ schválili 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 8/2018
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 25.01.2018 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Ing. Jozef Jambor :
- sa spýtal, či už prebehol audit verejného osvetlenia, starostka odpovedala, že nie, tak ako už
poslancov OZ informovala na predchádzajúcich OZ. Posledné úpravy svietidiel a
zaasfaltovanie výkopových rýh prebehnú až na jar a potom môže byť vykonaný audit.
p. Cibulka
- žiadal orezanie striebornej jedličky pred domom p. Glasňáka Mošovce č.98, nakoľko táto
stále vo veľkej miere zasahuje do cesty. Nad chodníkom je to trochu ostrihané, no
nedostatočne. Ing. Jozef Jambor sa pripojil, že strom skutočne zasahuje do cesty i chodníka,
PaedDr. Pullmann sa pripojil, že strom je potrebné vyrezať, pretože rastie na pozemku obce

Považany, v zelenom páse, kde môže poškodiť uložené inžinierske siete a ešte aj zasahuje do
cesty.
- požiadal o odstránenie cca 6 ks starých okien, ktoré sú opreté o dom p. Moravca, Mošovce
1, ktoré tam neznámy občan uložil ako čiernu skládku.
Ing. Mišura
- sa spýtal, či už sa stavajú bytovky, starostka odpovedala, že stavba oboch bytoviek prebieha,
už je na oboch postavené prízemie, budú sa klásť stropy a pokračovať s prvým poschodím.
Pre ilustráciu poslancom OZ ukázala fotky zo stavby a taktiež pochválila poriadok na
stavenisku. V júli by mala byť stavba dokončená.
Ing. Brna:
- sa spýtal či máme nejaké nové informácie o kanalizácií. Starostka odpovedala, že ako už
uviedla na januárovom zastupiteľstve, hodnotenie odborným hodnotiteľom prebehne
v polovici februára, t.j. po 15.02.2018. O výsledku bude poslancov OZ informovať.
Ing. Andrej Jambor
- sa spýtal na riešenie parkovania p. Cíferského vo Vieske. Starostka odpovedala, že riešenie
jeho dopravných priestupkov, postúpila dopravnej polícií.
- požiadal riešenie dopravnej križovatky pred bytovkou č.120 a osadenie dopravnej značky
určujúcej hlavnú cestu. Starostka odpovedala, že vec bude riešiť s dopravným projektantom.
K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2018 (ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2011 v znení VZN č. 2/2012
a VZN č. 1/2013)
Starostka obce predložila VZN upravujúce úhradu za poskytovanie sociálnej služby v ZOS
Považany. Upravuje sa výška za ubytovanie, ktorá bude 3,-EURÁ/deň. Úhrada za odborné
činnosti je diferencovaná podľa stupňa odkázanosti. Za obslužné činnosti budú klienti
uhrádzať 0,70 EURA/deň a za ďalšie činnosti 0,30 EURA/deň. Poslanci po diskusii schválili
predložené VZN 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2018 (ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2011 v znení VZN č. 2/2012 a VZN č. 1/2013)
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Rôzne
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť o poskytnutie príspevku na spolkovú činnosť
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 58, Hrachovište 159, – darovacia zmluva,
kde poskytnutý peňažný dar bude použitý na spolkovú činnosť pre ich organizáciu. Poslanci
OZ po diskusii schvaľujú 8 hlasmi za, peňažný dar pre úniu nevidiacich vo výške 50,-- eur.
Uznesenie OZ č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
poskytnutie peňažného daru vo výške 50,-EUR pre Úniu nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ZO č. 58, Hrachovište č.159
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 5/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: p. Ľubica Miháliková
Overovatelia:

Ing. Karol Brna

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

Ing. Andrej Jambor

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

Mgr. Eva Ninisová
starostka

