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

15. októbra 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. Vyhodnotenie  indikatívnych  ponúk  na  poskytnutie  úveru  financovania  spoluúčasti

stavby  „Považany – kanalizácia“
4. Program odpadového hospodárstva Obce Považany na roky 2016-2020
5. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné

nariadenie Obce Považany č. 5/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domov smútku na
území obce Považany v znení VZN Obce Považany č. 1/2008 z 23.10.2008, ktorým sa
menia  niektoré  Všeobecne  záväzné  nariadenia  Obce  Považany  v  súvislosti  so
zavedením meny euro

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o chove zvierat na území obce Považany
7. Zber   a  zhodnotenie  časti  komunálneho  odpadu  –  šatstva,  textílií  a odpadov  inak

nešpecifikovaných (obuv) firmou TextilEco a.s. organizačná zložka, 811 03 Bratislava,
Panenská 24   

8. Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019
9. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2018  
10. Návrh na zloženie inventarizačných komisií  OBCE POVAŽANY pre inventarizáciu

majetku k 31.12.2018 
11. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
12. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2018
13. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2018
14. Rôzne
15. Záver

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

Ospravedlnený: PaedDr. Milan Pullmann – odišiel o 18,30 hod. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že PaedDr. Pullmann sa ospravedlniť, že musí z rokovania odísť
skôr, bod 2/ sa presunul na záver rokovania.  
Predložený program  poslanci OZ schválili 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

Mgr. Eva Ninisová
     starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Ladislav Mišura
Ivan Pekarovič



Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo zasadnutia  OZ dňa  20.09.2018 prečítaná  a  skontrolované plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu  3/  Vyhodnotenie  indikatívnych  ponúk  na  poskytnutie  úveru  financovania
spoluúčasti stavby  „Považany – kanalizácia“
Z oslovených bánk do konania zastupiteľstva predložili ponuky na poskytnutie úveru 3 banky,
2  ponuky  ešte  nie  sú  k dispozícií.  Poslanci  OZ  po  preštudovaní  došlých  ponúk  rozhodli
počkať  s konečným rozhodnutím na  vyjadrenia  zvyšných bánk.  Zároveň  žiadali  predložiť
tieto  vo forme prehľadného splátkového kalendára,  aby videli  jednotlivé  mesačné splátky
a vedeli sa tak lepšie rozhodnúť.

K bodu 4/  Program odpadového hospodárstva Obce Považany na roky 2016-2020
Starostka obce predložila poslancom OZ Program odpadového hospodárstva Obce Považany
na roky 2016-2020. Predložený program už bol posúdený Okresným úradom Nové Mesto nad
Váhom,  odborom  starostlivosti  o ŽP.  Jedným  z cieľom  programu  je  i Zvýšenie  podielu
triedeného zberu komunálnych odpadov na 60% v roku 2020. Za predchádzajúce  obdobie
2011-2015 tento podiel predstavoval 21,59%.  Ako nový druh triedeného odpadu zavádzame
zber pneumatík, Zmluva bude prerokovaná v rámci bodu Rôzne. Po diskusií schválili poslanci
OZ predložený program 9 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Obce Považany na roky 2016-2020. 

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu 5/ Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné  nariadenie  Obce  Považany  č.  5/2007  o  prevádzkovaní  pohrebiska  a  domov
smútku na území obce Považany v znení VZN Obce Považany č. 1/2008 z 23.10.2008,
ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Obce Považany v súvislosti so
zavedením meny euro
Starostka obce predložila  poslancom OZ zmenu VZN o prevádzkovaní  pohrebiska domov
smútku  na  území  obce  Považany.  Vo  VZN došlo  k úprave  dĺžky  tlecej  doby   telesných
ostatkoch uložených v hrobe na 10 rokov a u hrobiek na 20 rokov od pochovania. Pôvodná
zákonná úprava bola 30rokov. Taktiež sa zvyšujú poplatky za prenájom hrobových miest na
10 rokov a to nasledovne: jednohrob - 10,00 EUR, dvojhrob - 20,00 EUR,  trojhrob - 30,00
EUR,  detský hrob - 6,00 EUR, urnové miesto - 6,00 EUR,
hrobka - 30,00 EUR. Po diskusií poslanci OZ schválili VZN 9 hlasmi za     
 
Uznesenie OZ č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.4/2018,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne  záväzné
nariadenie Obce Považany č. 5/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domov smútku na území



obce  Považany  v  znení  VZN Obce  Považany  č.  1/2008  z  23.10.2008,  ktorým sa  menia
niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Obce Považany v súvislosti so zavedením meny euro

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu  6/  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  5/2018  o  chove  zvierat  na  území  obce
Považany
Starostka  obce  predložila  poslancom OZ VZN o chove  zvierat  na  území  obce  Považany.
v zmysle  §  53  ods.  2  zák.č.  39/2007 Z.z.  o  veterinárnej  starostlivosti  v  znení  neskorších
predpisov  a  ktorým  sa  menia  a  dopĺňajú  niektoré  zákony  cit.:  „  Obec  môže  ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie
zvierat v obci.“ Vzdialenosť  chovného priestoru alebo zariadenia od objektu na bývanie sa
stanovuje v metroch u hovädzieho dobytka a ošípaných na 100 m, u oviec, kôz a koní na 30m
u nutrií, noriek, líšok a činčil na 100m a u včelstiev na 100 m. Vzdialenosti u hydiny všetkého
druhu, králikov, holubov, slimákov, psov, mačiek, malých hlodavcov, vtákov, obojživelníkov,
plazov,  voľne  žijúcich  zvierat  cudzokrajných  a exotických  sa  nestanovuje.  Rovnaké
vzdialenosti  sa stanovujú aj  u chovného priestoru alebo zariadenia od objektov občianskej
vybavenosti a pozemkov, na ktorých sú napr. školské, zdravotnícke, kultúrne a iné zariadenia.
Po diskusií poslanci OZ schválili VZN 6 hlasmi za, 3 poslanci sa zdržali hlasovania.     
 
Uznesenie OZ č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o chove zvierat na území obce Považany

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu 7/  Zber a zhodnotenie časti komunálneho odpadu – šatstva, textílií a odpadov
inak  nešpecifikovaných  (obuv)  firmou  TextilEco  a.s.  organizačná  zložka,  811  03
Bratislava, Panenská 24   
Starostka predložila Zmluvu s novým odberateľom šatstva, textílii a obuvi,  ktoré bude možné
naďalej  vhadzovať  do  kontajnerov  umiestnených  vo  dvore  ObcÚ  a pri  KD.  Po  diskusií
poslanci OZ schvaľujú zmluvu 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
zber  a  zhodnotenie  časti  komunálneho  odpadu  –  šatstva,  textílií  a odpadov  inak
nešpecifikovaných  (obuv)  firmou  TextilEco  a.s.  organizačná  zložka,  811  03  Bratislava,
Panenská 24   
 

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka



K bodu 8/ Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019 
Zimnú  údržbu  v  období  od  4.11.2018  do  31.03.2019  bude   zabezpečovať  Podielnické
Družstvo „Považie“ Považany. Odhŕňanie bude realizované, ak sa na MK bude nachádzať 15
cm snehu. Cena za výkon zimnej údržby je nezmenená, a to 20,- EUR/1 hod. bez DPH. OZ
schvaľuje zabezpečenie zimnej údržby prostredníctvom PD „Považie“ Považany 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje
zabezpečenie  zimnej  údržby  –  odhŕňanie  snehu   Podielnickým  družstvom  „Považie“
Považany

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu 9/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2018  
Starostka obce predložila poslancom Rozpočtové opatrenie, kde sa  jedná o Úpravu rozpočtu
– suma 27900.-EUR - zníženie bežných výdavkov a o sumu 27900.-EUR a navýšia výdavky
na  originálne  kompetencie  pre  ZŠ  s MŠ.  (  Predpokladané  náklady  na  MŠ  9-12/2018.)
Poslanci OZ po diskusií schválili zmenu rozpočtu 8 hlasmi za.     

Uznesenie OZ č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2018

Mgr. Eva Ninisová
       starostka

K bodu  10/  Návrh  na  zloženie  inventarizačných  komisií  OBCE  POVAŽANY  pre
inventarizáciu majetku k 31.12.2018 
Starostka  predložila  návrh  na  zloženie  inventarizačných  komisií  Obce  Považany  pre
inventarizáciu majetku k 31.12.2018. OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií podľa
predloženého návrhu zloženia inventarizačných komisií 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 zloženie  inventarizačných  komisií  OBCE  POVAŽANY  pre  inventarizáciu  majetku  k
31.12.2018

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                  starostka

K bodu 11/ Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Hlavná  kontrolórka  predložila  poslancom OZ plán  práce  na  1.polrok  roku 2019,  kde  má
naplánovaných šesť kontrol.  Poslanci OZ berú predložený plán na vedomie 8 hlasmi.  



Uznesenie OZ č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
 Plán práce hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019

                                                                                        Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 12/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2018
 Predloženú Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2018 poslanci OZ berú na
vedomie.

Uznesenie OZ č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2018

                                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                         starostka
                                                                                              
K bodu 13/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2018 
Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2018 poslanci OZ berú na
vedomie.

Uznesenie OZ č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu  o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2018

                                                                                                 Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                          starostka

                                                                                                    
K bodu 14/ Rôzne 
Starostka  obce  predložila  poslancom  OZ  Zmluvu  o spolupráci   s našou  organizáciou
zodpovednosti výrobcov, firmou NOWAS s.r.o., Račianska 66, Bratislava, ktorá by od nás
odoberala odpadové pneumatiky z osobných motorových vozidiel bezplatne.  Prvý zber by sa
uskutočnil v mesiaci november 2018. Po diskusií poslanci OZ schvaľujú Zmluvu  8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Zmluvu o spolupráci uzavretú medzi firmou NOWAS s.r.o. Račianska 66, Bratislava a obcou
Považany,  Považany  č.  187  o zabezpečení  bezplatného  spätného  zberu  odpadových
pneumatík z osobných motorových vozidiel

                                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
               starostka 



K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing.  Mišura  –  žiadal  osvietiť  priestor  pri  kontajneroch  pri  KD,  čím   by  sa  zabránilo
znečisťovaniu okolia. 
p. Pekarovič – Mošovská zástavka má uvoľnené matice, je ich potrebné pritiahnuť.
Ing. A. Jambor – rodičia opätovne chodia autami do školy.  Jazdia veľmi rýchlo a vôbec
neberú na deti ohľad. Žiadal osadiť značku „Pešia zóna“  od 7.00 hod. do 16,30 hod. 

K bodu 15/ Záver
Po  vyčerpaní  programu  OZ  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť,  aktivitu  a
zasadnutie ukončila.

Zapísala: Ľubica Miháliková

Overovatelia: Ing. Ladislav Mišura ...........................................

Ivan Pekarovič ...........................................

       Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                               starostka
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