
Z á p i s n i c a
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa

23. marca 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. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany“
4. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Považanoch“
5. Rôzne
6. Záver

Nakoľko bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ  za uznášaniaschopné.

Ospravedlnení: Ing. Ján Gondár, Ing. Andrej Jambor  
Vzhľadom na prítomnosť hostí, starostka obce navrhla Podnet občanov prerokovať ako bod
č.2 s tým, že pôvodné body rokovania sa posunú na bod č. 3 až 7.
Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Jozef Jambor
                                                                        PaedDr. Milan Pullmann 
Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica plánovaného zasadnutia OZ dňa 23.02.2017 bola prečítaná a skontrolované plnenia
uznesení. Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Podnet občanov 
P. Ľubomíra Barancová uviedla, že nie je správne vybudovaná cesta na ihrisko- je úzka, keď
prejdú autobusy už teraz sa natrhlo vodovodné potrubie. Pri výstavbe 12 domov bude veľmi
hustá premávka. Občania nie sú proti výstavbe, ale bránia sa tomu, aby tadiaľ chodili viaceré
autá. P. Trebatický sa pripojil k tomu, že jemu tam následkom dopravy praská jeho dom už
teraz. Chodia tam deti na detské ihrisko, je tam cesta, ktorá nie je na takú dopravu stavaná,
takú dopravu by určite nevydržala, hlavne veľká záťaž na stavebný materiál. Pani Trebatická
dodala, že z hlavnej cesty im tam steká všetka voda. Je tam nebezpečne, pod cestou je prívod
plynu. 
P. Klačmanová uviedla, že cesta nie je spevnená je tam len vyliaty asfalt. Boja sa, že sa prívod
plynu poruší (hrozba výbuchu). Dennodenne tam chodia autá, už to je veľká záťaž. 



Žiadajú  to  aspoň  zokruhovať.  Sú  3  alternatívy,  dohodnúť  sa  so  železnicou,  alebo  vedľa
cintorína je cirkevná záhrada kadiaľ by sa dala vybudovať cesta, alebo vchod na ihrisko okolo
Trebatického a cez majer von. Osloviť majiteľa pozemku na vyriešenie tohto problému- ako
budú majitelia domov dovážať materiál na stavbu, keď budú bývať, ako budú chodiť autami.
Pokiaľ tento problém nebude vyriešený, tak sa tam stavať nebude a nemôže. Už je to podané
na súde. 

K bodu 3/ Interpelácie poslancov
p. Cibulka sa spýtal na kontajner na veľkoobjemný odpad- starostka odpovedala, že je vo
dvore.  
p.  Pekarovič  –  je  potrebné  vyriešiť  dopravu  do  školy.  Článkom  v obecných  novinách
upozorniť rodičov, aby sa autom nechodilo do areálu školy. Parkovať len na vybudovanom
parkovisku pri hlavnej ceste. 
 
K bodu 4/ Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany“
S projektom sme neboli  úspešný  v minulom roku.  Vyhodnotenie  sme  sa  dozvedeli  až  vo
februári tohto roku. Okrem rekuperácie, ktorá sa dorobila, je celý hotový, preto ho môžeme
podať opätovne.  Poslanci po diskusií  schvaľujú podanie projektu a 5% spoluúčasť obce 7
hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 

schvaľuje

 predloženie  Žiadosti  o NFP v rámci  výzvy  s  kódom  OPKZP-PO4-SC431-2017-19
na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej
školy Považany“

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške  30  826,50  EUR  z celkových  oprávnených  výdavkov  projektu  vo  výške
616 529,95 EUR. Výška neoprávnených výdavkov predstavuje 0,00 EUR.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                          Starostka

K bodu 5/ Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu      
                v Považanoch“
Tak ako v predchádzajúcom bode, s projektom sme neboli úspešný v minulom roku. Keďže je
celý hotový a nič sa nemusí dorábať a tento môžeme podať opätovne. Poslanci po diskusií
schvaľujú podanie projektu a 5% spoluúčasť obce 7 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 

schvaľuje

 predloženie  Žiadosti  o NFP v rámci  výzvy  s  kódom  OPKZP-PO4-SC431-2017-19
na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného
úradu v Považanoch“ , ktorý bude realizovaný obcou Považany



 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške  14 706,30 EUR ako  rozdielu  celkových  oprávnených  výdavkov projektu  vo
výške 294125,90 EUR a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami pomoci.  Výška
neoprávnených výdavkov predstavuje 0,00 EUR.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                          starostka

K bodu 6/  Rôzne
1. Starostka  obce  informovala  poslancov  OZ,  že  otváranie  obálok  VO  zákazky

Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia pre obec Považany
s použitím LED technológie II. sa uskutoční dňa 3.4.2017 o 10.00 hod. Podklady si
zatiaľ prevzali 14 záujemcovia. O výsledku bude podaná informácia na najbližšom
zasadnutí OZ.

2. Starostka  obce  predložila  žiadosť  riaditeľa  tunajšej  základnej  školy,  ktorý  žiada
o preplatenie autobusu na plavecký kurz žiakov do Nového Meste nad Váhom a späť
spolu 3 x,  s predpokladanou cenou 150 EUR. PO diskusií  poslanci  OZ schvaľujú
žiadosť 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č.15/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 150,-EUR pre Základnú školu kardinála Alexandra Rudnaya 
v Považanoch  na dopravu žiakov na plavecký kurz do Nového Meste nad Váhom a späť.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

3. Starostka  predložila  Zmluvu  o bezodplatnom   prevode  predĺženia  vodovodu
uzatvorenú medzi  Robertom Jošticom, bytom Ku  kyselke 496/48, 911 06 Trenčín,
Katarínou  Jošticovou,  bytom  Obchodná  72,  811  06  Bratislava,  Petrom  Jošticom,
bytom Na Zongorke 7290, 911 01 Trenčín a Obcou Považany, 916 26 Považany č.
187, IČO: 00311944 pre obj. SO 02 Predĺženie vodovodu. Predĺženie vodovodu je
skolaudované, vodovod natlakovaný a prebehli i skúšky. Následne obec vloží tento
majetok ako nepeňažný vklad do TVK. Poslanci OZ po diskusii schvaľujú zmluvu
o budúcej zmluve 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Považany

schvaľuje
Zmluvu   o  bezodplatnom  prevode  predĺženia  vodovodu,  uzatvorenú  medzi  Robertom
Jošticom, bytom Ku  kyselke 496/48, 911 06 Trenčín, Katarínou Jošticovou, bytom Obchodná



72, 811 06 Bratislava, Petrom Jošticom, bytom Na Zongorke 7290, 911 01 Trenčín a Obcou
Považany, 916 26 Považany č. 187, IČO: 00311944.

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

4. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 2/2017
Starostka  predložila  Záznam  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  hlavnej
kontrolórky č.  2/2017,  kde  predmetom kontroly  boli  výdavky a finančné operácie
obce za 2.polrok 2016. Poslanci OZ berú na vedomie uvedený záznam.

Uznesenie OZ č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
 Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly  hlavnej kontrolórky č. 2/2017.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                starostka

5. Starostka obce predložila žiadosť prípravného výboru Javorinských slávností pre rok
2017  a  OZ  Bratstva  Čechov  a  Slovákov  Javorina  o  morálnu  a hmotnú  podporu
slávností  v roku 2017. Poslanci OZ po diskusií  neschválili  poskytnutie finančných
prostriedkov na slávnosti 6 hlasmi proti, 1 poslanec sa zdržal hlasovania. 

Uznesenie OZ č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

neschvaľuje 
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Považany na podporu slávností bratstva
Čechov a Slovákov na Javorine v roku 2017.

                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                starostka

K bodu 7/ Záver                                                                               

Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu
a zasadnutie ukončila.
 
Zapísala. Ľubica Miháliková
 

Overovatelia:   Ing. Jozef Jambor                            ............................

                         PaedDr. Milan Pullmann                          ............................  

                                                                                   Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                            starostka                                
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