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

20. septembra 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. Zmluva o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu Považany - kanalizácia
4. A/ Správa  nezávislého  audítora  pre štatutárny orgán  a Obecné zastupiteľstvo  obce

Považany  - Správa z auditu účtovnej závierky- k 31.12.2017  
B/   Správa  nezávislého  audítora  pre  štatutárny  orgán  a Obecné  zastupiteľstvo
konsolidujúcej  účtovnej  jednotky  Obec  Považany  -  Správa  z auditu  konsolidovanej
účtovnej závierky  -k 31.12.2017

5. Mgr. Eliška Ondrejková - Dohoda o ukončení nájmu bytu  
6. Mgr. Michal Mišura - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Považany 
8. Čerpanie rozpočtu za 2.štvrťrok 2018 
9. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018
10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2018
11. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2018
12. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2018
13. Posedenie s dôchodcami – 26.10.2018 
14. Rôzne
15. Záver

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

Ospravedlnení: p. Ivan Pekarovič, Ing. Trebatický, Ing. Mišura   

Predložený program  poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 38/2018
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. Ľubicu Mihálikovú
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo zasadnutia  OZ dňa  21.06.2018 prečítaná  a  skontrolované plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ



p. Cibulka – sa spýtal na rekonštrukciu MŠ. Starostka odpovedala, že so stavebnými prácami
sa zatiaľ nezačalo, keďže ešte stále prebieha kontrola VO na stavebné práce na SEIA. Bez
ukončenia kontroly nemožno začať. MŠ je počas rekonštrukcie presťahovaná do  budovy ZŠ.
Budúci týždeň bude rodičovské združenie, na ktorom bude rodičom o týchto skutočnostiach
poskytnutá informácia.  
Ing. Andrej Jambor – upozornil, že pri štrkovni sú 2 čierne skládky. Starostka odpovedala, že
o nich vie a v najbližších dňoch budú odpratané.  Jedná sa o matrace,  molitan zo sedacích
súprav a druhá je tvorená stavebným odpadom – vrecia drveného polystyrénu, fólie, platové
odpady.  Zodpovednosť za čierne skládky je v prvom rade na vlastníkovi pozemku, na ktorom
sa nachádza, avšak, aby nedochádzalo k jej rozšíreniu, o jej likvidáciu sa postará obec.   
Na  záver  starostka  oznámila  poslancom  ,  že  od  1.10.-4.10.2018  bude  na  dvore  ObcÚ
umiestnený veľkokapacitný kontajner na objemný odpad (nábytok, postele, matrace, sanita,
koberce, okná, dvere atď.) Následne od 8.10.-19.10.2018 bude prebiehať zber elektroodpadu.
  
K bodu 3/  Zmluva o poskytnutí  vkladu a postupe pri  realizácii  projektu Považany -
kanalizácia
Predložená zmluva upravuje práva  a  povinnosti  účastníkov pri  zabezpečení  financovania
realizácie projektu „Považany- kanalizácia“. Obec sa v nej zaväzuje poskytnúť na písomnú
výzvu  TVK  na  upisovanie  akcií  finančný  vklad  do  základného  imania  TVK  v sume
zodpovedajúcej min. 5% nákladov projektu čo predstavuje 248.541,- EUR, a to v 3 splátkach:
82.847  EUR  do  10.12.2018,  82.847  EUR  do  10.12.2019  a 82.847  EUR  do  30.6.2020.
Po zrealizovaní projektu sa obec zaväzuje zabezpečiť pripojenie na verejnú kanalizáciu 85%
a viac existujúcich producentov odpadových vôd v obci. Poslanci OZ poverujú starostku zistiť
podmienky na čerpanie  úveru na celú  čiastku spoluúčasti  (na 10 rokov)  a na najbližšom
zastupiteľstvo budú poslanci posudzovať najlepšie ponuku.   Poslanci OZ po diskusií schválili
zmluvu 6 hlasmi za.  

Uznesenie OZ č.39/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje 
Zmluvu o poskytnutí  vkladu a postupe pri  realizácií  projektu Považany- kanalizácia  medzi
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín  a Obcou Považany,
Považany 187, 91626 Považany.   
 

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu 4/ A/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán  a Obecné zastupiteľstvo
Obce Považany  - Správa z auditu účtovnej závierky- k 31.12.2017  
B/   Správa  nezávislého  audítora  pre  štatutárny  orgán  a  Obecné  zastupiteľstvo
konsolidujúcej  účtovnej  jednotky  Obec  Považany  -  Správa  z  auditu  konsolidovanej
účtovnej závierky  -k 31.12.2017

Starostka prečítala prítomným poslancom OZ Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky ako i Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Poslanci OZ 6 hlasmi za
berú na vedomie vyššie uvedené správy nezávislého audítora podľa bodov A/  a  B/ .

Uznesenie OZ č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany

berie na vedomie
A/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán  a Obecné zastupiteľstvo obce Považany
- Správa z auditu účtovnej závierky- k 31.12.2017  



B/  Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej  jednotky  Obce  Považany  -  Správa  z auditu  konsolidovanej  účtovnej  závierky   -
k 31.12.2017. 

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu 5/ Mgr. Eliška Ondrejková - Dohoda o ukončení nájmu bytu    
Mgr. Ondrejková predložila obci žiadosť o ukončení nájmu 1-izbového bytu v budove MŠ
k 30.09.2018. Bez pripomienok dohodu o skončení nájmu bytu poslanci OZ schválili 6 hlasmi
za.   
Uznesenie OZ č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje 
Dohodu  o skončení  nájmu  bytu  uzavretú  medzi  Obcou  Považany,  Považany187,  916  26
Považany a Mgr. Eliškou Ondrejkovou bytom ..............................................

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

K bodu 6/ Mgr. Michal Mišura - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Starostka  predložila  poslancom  OZ  žiadosť  Mgr.  Mišuru  o pridelenie  nájomného  bytu
vznikne  dňom  1.10.2018  a nájomná  zmluva   sa  uzatvára  na  dobu  určitú  do  2.10.2021.
Poslanci schválili pridelenie 1-izbového bytu 6 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje 
pridelenie 1-izbového bytu nachádzajúceho sa v budove MŠ na dobu určitú pre Mgr. Michala
Mišuru,  bytom  ..........................................................,  a to  na  dobu  určitú  od  1.10.2018-
2.10.2021. 

Mgr. Eva Ninisová
      starostka

 
K bodu 7/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Považany
S účinnosťou od 1.4.2018 nadobudla  novela zákona o obecnom zriadení,  kde dochádza aj
k zmenám v systéme odmeňovania poslancov OZ a členom komisií OZ.  
Predložené Zásady stanovujú výšku odmeny poslanca za jedno rokovanie OZ na 30,- EUR,
odmena  predsedu  komisie  za  zasadnutie  komisie  na  30,-  EUR  a  odmena  člena  komisie
(z odborníkov  z obce)  a členov  komisie,  ktorí  sú  zároveň  poslancami  OZ  na  20,-  EUR.
Zástupcovi  starostky  sa  zvlášť  odmeny  nevyplácajú,  odmenený  bude  ako  poslanec  OZ.
Odmeny budú vyplácané 2x ročne, k 30.06. a 31.12. bežného roka v hotovosti, alebo na účet.
Po diskusií poslanci OZ predložené Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Obce Považany schválili 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje  
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Považany 

                                                                           Mgr. Eva Ninisová
                                                                                   starostka



K bodu 8/ Čerpanie rozpočtu za 2.štvrťrok 2018 
Starostka  informovala  o čerpaní  rozpočtu  za  2.štvrťrok  2018.  Poslanci  zobrali  čerpanie
rozpočtu za 2.štvrťrok 2018 na vedomie 6 hlasmi za.  

Uznesenie OZ č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu za 2.štvrťrok 2018

                                                                           Mgr. Eva Ninisová
                                                                                    starostka

      
K bodu 9/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018 predložila hlavná kontrolórka obce
p. Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 3/2018.

Uznesenie OZ č.45/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 10/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.4/2018 
Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2018 poslanci OZ berú na
vedomie.

Uznesenie OZ č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2018

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
   starostka 

K bodu 11/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.5/2018 
Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2018 poslanci OZ berú na
vedomie.

Uznesenie OZ č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2018

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka
                                                                                              
K bodu 12/ Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.6/2018 
Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2018 poslanci OZ berú na
vedomie.

Uznesenie OZ č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany



berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2018

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 13/ Posedenie s dôchodcami - 26.10.2018 
Stretnutie s dôchodcami  sa uskutoční dňa 26.10.2017 od 18,30 hod.  Program:  o 18,30 hod.
príhovor starostky obce, po ktorom bude nasledovať kultúrny program.  Po programe bude
večera,  kurací  rezeň  so  zemiakovým  šalátom,  ktorú  zabezpečí  R-centrum  z Potvoríc.
Následne  sa  bude  podávať  občerstvenie.  Do  tanca  bude  hrať  skupina  M+M.  Po  diskusií
poslanci OZ schválili usporiadanie akcie Posedenie s  dôchodcami 6 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č.49/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje 
 usporiadanie  akcie  Posedenie  s  dôchodcami  dňa  26.10.2018  o 18,30 hod.  s  programom,
s hudbou, s večerou a občerstvením. 
   
                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

K bodu 14/ Rôzne
1. TVK  a.s.  predložila  k preplateniu  faktúru  č.190120918  s dátumom  splatnosti

1.10.2018 za pomernú časť nákladov za realizačnú PD stavby: Považany - kanalizácia
v sume 24.000 EUR, čo predstavuje polovicu faktúrovanej sumy. Po diskusií poslanci
OZ úhrady predloženej faktúry 6 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č.50/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje

úhrady faktúry vystavenej Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s., Kožušnícka 4, 911
05 Trenčín č.190120918 s dátumom splatnosti 1.10.2018 v sume 24.000 EUR.

   
                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

2. Firma  TECHNOSYSTEMS  s.r.o.  sa  snaží  predať  rozostavanú  halu  na  pozemku
parcela č. 356/6 v obci Považany, časť Mošovce. Na OZ  sa firma prostredníctvom
realitnej  kancelárie  obrátila  so žiadosťou o vyjadrenie,  resp.  poskytnutie  súčinnosti
umožnenia prejazdu nákladných vozidiel cez areál  PD „Považie“ Považany po parcele
E-KN č. 112/1 a následne cez obecnú parcelu E-KN č.160/4, tak aby nemuseli chodiť
po betónke, okolo kanála a okolo Družstva. Z vyjadrení potencionálnych záujemcov
o kúpu rozostavanej haly je podľa zástupcu realitnej kancelárie zrejmé, že v prípade,
ak  by  im bol  umožnený prístup  k areálu  cez  družstvo,  tak  sú  pripravení  (v  rámci
dostavby  výrobnej  haly)  zainvestovať  do  vybudovania  spevnenej  cesty  (verejnej
komunikácie) na pozemku č. 160/4.    
V rámci  diskusie  poslanci  OZ skonštatovali,  že  do  ukončenia  projektu  kanalizácie
nebudú žiadny spôsobom nakladať s nehnuteľnosťami slúžiacimi ako cesty.  



Uznesenie OZ č.51/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

nesúhlasí  
s ponukou firmy TECHNOSYSTEMS s.r.o.,  a to  umožnenia  prejazdu nákladných vozidiel
cez areál  PD „Považie“ Považany po parcele E-KN č. 112/1, ktorá je vo vlastníctve obce
Považany a následne cez obecnú parcelu E-KN č.160/4.

   
                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

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

Zapísala: Miháliková

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

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

   Mgr. Eva Ninisová  
     starostka


	Z á p i s n i c a
	z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
	20. septembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany
	P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
	Ospravedlnení: p. Ivan Pekarovič, Ing. Trebatický, Ing. Mišura
	Predložený program poslanci OZ schválili 7 hlasmi za.
	Uznesenie OZ č. 38/2018
	Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
	schvaľuje
	predložený program zasadnutia OZ.
	Mgr. Eva Ninisová
	Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Jozef Jambor
	Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubicu Mihálikovú
	K bodu 1/ Kontrola uznesení
	Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení. Overovatelia zápisnicu podpísali.
	K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
	Zmluvu o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácií projektu Považany- kanalizácia medzi Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín a Obcou Považany, Považany 187, 91626 Považany.
	
	Mgr. Eva Ninisová
	starostka
	Uznesenie OZ č. 40/2018
	Obecné zastupiteľstvo obce Považany
	berie na vedomie
	Mgr. Eva Ninisová
	Mgr. Eva Ninisová
	Mgr. Eva Ninisová
	starostka
	Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Považany
	Mgr. Eva Ninisová
	starostka
	čerpanie rozpočtu za 2.štvrťrok 2018
	Mgr. Eva Ninisová
	starostka
	Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018 predložila hlavná kontrolórka obce p. Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018.
	berie na vedomie
	Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2018
	Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2018 poslanci OZ berú na vedomie.
	Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
	berie na vedomie
	Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2018
	Predložený Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2018 poslanci OZ berú na vedomie.
	Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
	berie na vedomie
	Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2018
	Zapísala: Miháliková

