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

20. marca 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. Oznámenie  funkcií,  zamestnaní,  činností  a majetkových  pomerov  starostky  obce  za

kalendárny rok 2017 k 31.marcu 2018 – informácia
4. Spojenie  Základnej  školy kardinála  Alexandra  Rudnaya Považany  s Materskou školou

Považany 
5. Žiadosť firmy UNIMEX s.r.o. 821 09 Bratislava, Miletičova 23 o odkúpenie pozemkov vo

vlastníctve obce Považany 
6. Pasport miestnych komunikácií obce Považany
7. Stretnutie Viesok na Slovensku – Ladomerská Vieska  - 30.06.2018
8. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2018
9. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.1/2018
10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.2/2018
11. Rôzne
12. Záver

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

Ospravedlnený: PaedDr. Milan Pullmann  
Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Rastislav Trebatický 
                                                                                 Ing. Ladislav Mišura
Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ dňa 12.2.2018 prečítaná a skontrolované plnenia
uznesení. Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
p. Pekarovič – žiadal doplniť lampu verejného osvetlenia na križovatku v časti Mošovce- do
dediny. Vodič z hlavnej cesty prichádza do tmy. Starostka odpovedala, že svetlo je kúpené
a inštaluje sa. 



p. Cibulka oznámil, že vo Vieske na križovatke nesvieti lampa verejného osvetlenia. Starostka
odpovedala, že vec oznámi servisu a prídu ho vymeniť.
Ing.  Brna  sa  spýtal  na  kanalizáciu-  starostka  odpovedala,  že  volala  na  TSK do Trenčína
a i keď odborný hodnotiteľ  mal prísť v polovici  februára hodnotiť náš projekt,  ešte nie je
vyhodnotený a bude volať do 2 týždňov. 
P. Cibulka- sa spýtal na pokračovanie Cesty „Za školou“. Starostka odpovedala, že toho času
rieši uloženie skrývky- cca 400 áut, čo bude stáť približne 40.000 EUR a bude objednávať
archeologický prieskum. 
- žiadal vysprávkovať jamy na tzv „Cigánskej ceste“ v Mošovciach. Sú tam jamy , ktoré treba
zasypať a vyrovnať. Starostka odpovedala, že to dá spraviť. 

K bodu 3/  Oznámenie funkcií,  zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky
obce za kalendárny rok 2017 k 31.marcu 2018 – informácia
Poslanec  OZ –  Ing.  Mišura   informoval  poslancov OZ o preskúmaní Oznámenia  funkcií,
zamestnaní,  činností  a majetkových  pomerov  starostky  obce za  kalendárny  rok  2017
k 31.marcu  2018,  ktoré  podala  do  podateľne  OcÚ  dňa  13.3.2018.  Komisia  na  ochranu
verejného záujmu  vo svojom prijatom Uznesení č. 1/2018 skonštatovala,  že starostka obce,
Mgr. Eva Ninisová, Oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok
2017 podala v zákonom stanovej lehote, t.j. do 31.marca 2018 a podala ho s požadovanými
prílohami,  pričom  po  ich  preskúmaní  komisia  nemá  pochybnosti  o úplnosti  a pravdivosti
uvádzaných skutočností.

Uznesenie OZ č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie
informáciu komisie pre ochranu verejného záujmu o splnení si zákonnej povinnosti starostky
obce v zmysle čl. 7 ods. 1 zák. č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 
 
                                                                                      Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka
     
K bodu  4/  Spojenie  Základnej  školy  kardinála  Alexandra  Rudnaya  Považany
s Materskou školou Považany  
Starostka  obce  informovala  poslancov  OZ  o prípravných  krokoch  spojenia  ZŠ  a MŠ  do
jedného právneho subjektu s názvom Základná škola s materskou školou Považany č. 216.
Rada školy pri ZŠ k spojeniu prijala kladné uznesenie. Rada školy pri MŠ vyjadrila nesúhlas
so spojením- obávajú sa personálnych zmien. Potrebné je okrem týchto uznesení zabezpečiť
ešte  vyjadrenie   hygieny,  hasičov,  Inšpektorátu  práce,  OÚ TN- odboru  školstva,  školskej
inšpekcie a ďalších. Žiadosť sa Ministerstvu školstva SR  predkladá do 31.03.2018.
V prípade  vyhovenia  našej  žiadosti  a udelenia  výnimky,  spojená  ZŠ  s MŠ  (spolu  s ich
súčasťami- ŠJ, ŠKD a výdajňou stavy) by bola zaradená do siete k 1.9.2018 (bez udelenia
výnimky až k 1.9.2019). Po diskusií poslanci OZ zobrali túto informáciu na vedomie.

K bodu 5/ Žiadosť firmy UNIMEX s.r.o. 821 09 Bratislava, Miletičova 23 o odkúpenie
pozemkov vo vlastníctve obce Považany 
Firma  Unimex  s.r.o.  sa  obrátila  na  Obec  Považany  so  žiadosťou  o odkúpenie  pozemkov
parcela CKN č. 383/2, 382/4, 381/1-  ktoré sú odčlenené od pôvodnej parcely EKN č.112/1



a časť parcely CKN č. 379, odčlenenej od pôvodnej parcely EKN č. 110/2. Pozemky by chceli
využiť na vytvorenie parkovacích miest a obslužných plôch. 
Poslanci OZ po diskusií prijali uznesenie, ktorým neschválili predaj požadovaných parciel vo
vlastníctve obce Považany žiadateľov. 7 poslancov hlasovalo proti, 1 sa zdržal hlasovania.   

Uznesenie OZ č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

neschvaľuje 
žiadosť firmy UNIMEX s.r.o. 821 09 Bratislava, Miletičova 23 o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce Považany 

     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

K bodu 6/ Pasport miestnych komunikácií obce Považany
Starostka  obce  predložila  poslancom  OZ  k nahliadnutiu  vypracovaný  pasport  miestnych
komunikácií  obce  Považany,  ktorý  vypracoval  Ing.  Igor  Aresta,  autorizovaný  projektant
dopravných  stavieb.  Pasport  bude  tvoriť  súčasť  informačného  systému  o MK,  vydaných
v správe  a údržbe  obce.  Dokumentácia  obsahuje  súhrn  údajov  o jednotlivých  uličných
komunikáciách v tabuľkovej forme, doplnenej o grafické výkresy a fotografie. Dokumentácia
pasportu bola obci odovzdaná i v digitálnej forme.  Územím obce vedú MK v celkovej dĺžke
7,465 km a chodníky  v celkovej  dĺžke  5,912  km.  Obcou  prechádza  i  cesta  I.  triedy  I/61
v dĺžke 2,010 km, kde však správu vykonáva SSC. Za vypracovaný pasport MK sme zaplatili
2200,- EUR. Po diskusií poslanci OZ schválili predložený pasport MK 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje 
Pasport miestnych komunikácií obce Považany 

                                                                             Mgr. Eva Ninisová
                                                                                     starostka

K bodu 7/ Stretnutie Viesok na Slovensku – Ladomerská Vieska  - 30.06.2018
Starostka informovala o zmene termínu konania stretnutia „Viesky na Slovensku“, ktoré sa
uskutočnia  v novom  termíne  dňa  30.06.2018  v obci  Ladomerská  Vieska,  okres  Žiar  nad
Hronom. Program stretnutia bude známy po pracovnom stretnutí štatutárov družobných obcí,
ktoré sa uskutoční v dňoch 22.-23.3.2018. V zmysle výzvy usporiadateľskej obce je potrebné
uhradiť poplatok 0,50 EUR za každého obyvateľa, t.j. spolu vo výške 622,- EUR.  Poslanci
OZ schvaľujú úhradu poplatku 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 

schvaľuje
úhradu účastníckeho poplatku vo výške 622,-EUR na stretnutie „Viesky na Slovensku“
                                                                         

            Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka



K bodu 8/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2018
Starostka informovala o rozpočtovom opatrení č.1/2018 po predložení od účtovníčky obce,
presunom medzi položkami. Poslanci predložené rozpočtové opatrenie schválili 8 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2018
                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 9/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2018
Starostka  predložila  Záznam  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  hlavnej  kontrolórky
č. 1/2018. Poslanci OZ berú na vedomie uvedený záznam.

Uznesenie OZ č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly  hlavnej kontrolórky č. 1/2018

                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

K bodu 10/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2018
Starostka  predložila  Záznam  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  hlavnej  kontrolórky
č. 2/2018. Poslanci OZ berú na vedomie uvedený záznam.

Uznesenie OZ č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly  hlavnej kontrolórky č. 2/2018

                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

K bodu 11/  Rôzne
1. Starostka obce oznámila poslancom OZ, že Uvítanie do života detí narodených v roku

2017  a 1.štvrťroku  2018  sa  uskutoční  dňa  6.apríla  2018.  Spolu  je  to  13  detí.
V Pôvodnom uznesení OZ č. 36/2015/B sa schválil príspevok pri narodení dieťaťa vo
výške 35,- eur /kytica+ kniha/ na dieťa. Kniha ako dar bola v tomto prípade veľmi
neprakticky zvolená. Ako pamiatku obec zakúpila vecné dary - detský obedový servis
a detský príborový set. Poslanci OZ po diskusií 8 hlasmi za schválili zmenu uznesenia
OZ č. 35/2015/B.   



Uznesenie OZ č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

mení 

znenie uznesenia OZ č.36/2015/B zo dňa 23.04.2015 v časti textu z pôvodného „ vo 
výške 35,-eur / kytica+ kniha/ na dieťa“ na nové: „40,-EUR ( kytica + vecný dar) na 1 
dieťa “.

                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

 
K bodu 12/ Záver                                                                               

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

Overovatelia:   Ing. Rastislav Trebatický                             ............................

                         Ing. Ladislav Mišura                                ............................  

                                                                               Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                      starostka                                      
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