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

1. februára 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. Kúpna  zmluva  uzavretá  medzi  Ing.  Rastislavom  Trebatickým  a Ing.  Stanislavom

Trebatickým, obaja bytom 916 26 Považany č. 368 a Obcou Považany, 916 26  Považany
č. 187, IČO: 00311944

4. Pochovávanie basy-25.02.2017
5. Rôzne
6. Záver

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

Ospravedlnený: Ing. Rastislav Trebatický, Ivan Pekarovič, Ing. Andrej Jambor  

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Daniel Cibulka 
                                                                                 Ing. Ján Gondár 

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ  dňa  9.12.2016  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing.  Mišura  žiadal  opraviť  výtlky  na  hlavnej  ceste.  Starostka  odpovedala,  že  toto  je
kompetencia SSC a tieto budú  uskutočnené až po zimnom období. 

K bodu  3/  Kúpna  zmluva  uzavretá  medzi  Ing.  Rastislavom  Trebatickým  a Ing.
Stanislavom Trebatickým, obaja bytom 916 26 Považany č. 368 a Obcou Považany, 916
26  Považany č. 187, IČO: 00311944.

Kupovanými  pozemkami  sa  rieši  v zmysle  nového  vypracovaného  geometrického  plánu
križovatka  a napojenie MK „Za školou“ na jestvujúcu miestnu komunikáciu.  Po diskusií



poslanci  OZ schválili  kúpu nehnuteľností  v zmysle predloženej  kúpnej  zmluvy 1/2017  6
hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje

kúpu nehnuteľností  vo vlastníctve Ing. Rastislava Trebatického, rod. Trebatického, dátum
narodenia: xxxxxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxxxx, bytom: Kríž nad Váhom č.368, 916 26 Považany
a Ing.  Stanislava  Trebatického,  rod.  Trebatického,   dátum  narodenia:  xxxxxxxxx,  r.č.:
xxxxxxxx, bytom: Kríž nad Váhom č.368, 916 26 Považany   formou kúpnej  zmluvy, a to:
- pozemkov  parcela  C-KN  č.  1294/93   -  orná  pôda  o výmere   81m²,  parcela  C-KN  č.

1294/94  - orná pôda o výmere 216 m² a parcely C-KN č. 1294/95 – orná pôda o výmere
243 m² nachádzajúcich v k.ú. Považany, obec Považany, ako novovzniknutých parciel na
základe  geometrického  plánu  na  oddelenie  pozemkov   č.  43580718-S-Gp-F-465/2016
vyhotoveného  Ing.  Rastislavom  Petkaničom  pod  č.  868/2016  úradne  overeného  dňa
25.11.2016, zapísaných na  LV.č.978

a
- pozemku  parcela C-KN č. 1294/39  - orná pôda o výmere  107m², v k.ú. Považany, obec

Považany  ako  novovzniknutých  parciel  na  základe  geometrického  plánu  na  oddelenie
pozemkov  č.  43580718-S-Gp-F-465/2016  vyhotoveného  Ing.  Rastislavom  Petkaničom,
pod č.868/2016, úradne overeného dňa 25.11.2016,  zapísaných  na  LV.č.588.

do výlučného vlastníctva Obce Považany, 916 26 Považany č. 187, IČO: 00311944 za kúpnu
cenu spolu vo výške 647 EUR (slovom šesťstoštyridsaťsedem eur),  čo je  cena stanovená
dohodou zmluvných strán. 

                                                              

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

K bodu 4/ Pochovávanie basy- 25.02.2017
Starostka obce informovala poslancov OZ, že tento rok sa pochovávanie  basy uskutoční
v sobotu  25.2.2017.  Akcia  sa  uskutoční  pod  vedením  predsedu  kultúrnej  komisie  Dr.
Pullmanna. Ten k organizácií dňa uviedol, že o 8,30 hod. sa začína zabíjačkou, ktorú vykoná
p. Peter Ištok. Pomáhať mu budú vybraní poslanci OZ a občania. Spracované výrobky si budú
môcť občania odkúpiť za symbolickú cenu 1-Eur/tácka. K ponuke budú jalítka, zabíjačková
kaša, zabíjačková kapustnica, pečené klobásky, oškvarky.
O 13.00 hod. od KD vyrazí sprievod masiek na voze s harmonikou , ktorý sa postupne zastaví
na 4 stanovištiach: Vieska- „Husacie námestie“, pred pohostinstvom Karavan, pri sv. Jankovi
pred KD a v Mošovciach pri Zvonici. 
Zábava  v KD  sa  začína  o 20.00  hod.  a do  tanca  zahrá  skupina  MAGIC  z Hlohovca.  Po
diskusií poslanci OZ schválili akciu 6 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje



zabezpečenie  akcie  „Pochovávanie  basy“  so  zabíjačkou,  sprievodom  masiek  a večernou
zábavou so skupinou MAGIC dňa 25.02.2017. 

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

 
 K bodu 5/  Rôzne

1. Starostka obce predložila  poslancom OZ Návrh Kalendára kultúrno-spoločenských
akcií,  ktoré  sa  majú  v našej  obci  uskutočniť  v roku 2017.  Poslanci  OZ schvaľujú
Kalendár kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017 6 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Kalendár kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017.

                                                                                          Mgr. Eva Ninisová
                                         starostka

2. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2016
Starostka  informovala  o čerpaní  rozpočtu  za  4.štvrťrok  2016.  Poslanci  zobrali  čerpanie
rozpočtu za 4.Q.2016 6 hlasmi za.  

Uznesenie OZ č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu za 4.štvrťrok 2016

                                                                                      Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 6/ Záver                                                                               

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

Overovatelia :   Daniel Cibulka                       ............................

                          Ing. Ján Gondár                   ............................  

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                 starostka                           
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