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

18. decembra  2015 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 budúcej zmluve č. 17/2015 uzavretá medzi firmou NOWAS s.r.o. Račianska 
         66,  831 02 Bratislava, IČO 45 957 657 a Obcou Považany, Obecný úrad č. 187, 916 26 
         Považany, IČO: 00311 944
  4.    Program rozvoja Obce Považany 2015-2023
  5.    Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 4/2015
  6.   Zmena č. 1  Organizačného poriadku Obce Považany 
  7.   Rôzne
  8.   Slávnostné ukončenie roku 2015
  9.   Záver

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

Ospravedlnený: Ing. Rastislav Trebatický 
 
Predložený program  poslanci OZ  schválili 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 97/2015
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: Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  26.11.2015  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
p. Pekarovič – pripomenul, že treba urobiť vianočné osvetlenie pred KD,  
p. Pekarovič – požiadal o očistenie krajnice  cesty v Mošovciach na Pažiti od p. Pullmanna,
ktorá je nánosom  hliny znečistená a zarastá mačinou, voda neodteká, treba ju očistiť kým nie
je sneh.
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PaedDr. Pullmann – navrhol opravu chodníka po celej  jeho dĺžke,  alebo aspoň  miest,  na
ktorých stojí  voda,  starostka informovala,  kým nie je vybudovaná kanalizácia,  chodník sa
opravovať nebude. 
Ing. A. Jambor – upozornil na  plochu pred MŠ, ktorá nie je vyšpárovaná, treba to dokončiť,
kým nie sú mrazy. Starostka bude informovať dodávateľa.  

K bodu 3/ Zmluva o budúcej zmluve č. 17/2015 uzavretá medzi firmou NOWAS s.r.o. ,
Račianska 66, 831 02  Bratislava, IČO 45 957 657 a Obcou Považany, Obecný úrad č.
187,  916 26 Považany , IČO: 00311 944
Starostka  informovala  o návrhu  Zmluvy  o budúcej  zmluve  medzi  firmou  NOWAS  s r.o.
a Obcou  Považany,  ktorá  zabezpečí  nakladanie  s vyhradeným  prúdom  odpadov  z obalov,
odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a odpadov z pneumatík, ktoré
obec vyseparuje. Od 01.01.2016 platí nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , ktorým sa
zavádza rozšírená zodpovednosť výrobcov. Títo budú platiť obciam za vyseparované zložky
komunálneho  odpadu-  papier,  sklo,  plasty,  kovy.  Firma  NOWAS  po  udelení  autorizácie
Ministerstvom ŽP SR uzatvorí zmluvu o spolupráci s obcou Považany. Poslanci OZ schvaľujú
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 98/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve č. 17/2015 medzi firmou NOWAS s. r.o. Račianska 66,
831 02  Bratislava, IČO 45 957 657 a Obcou Považany, Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany
IČO 00 311 944 

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 4/  Program rozvoja Obce Považany 2015-2023
Starostka informovala o vypracovaní Programu rozvoja Obce Považany. Predmetný program
bol posudzovaný Okresným úradom odborom ŽP Nové Mesto nad Váhom, ktorý následne
vydal  Stanovisko  pod  č.  OU-NM-OSZP-2015/012486-2  zo  dňa  4.12.2015,  v ktorom  sa
konštatuje,  že  predložený  strategický  dokument  nevytvára  rámec  na  posudzovanie
a schválenie  niektorej  z navrhovaných činností  uvedených v prílohe č.8 zákona č.  24/2006
Z.z. a zároveň  žiadna z navrhovaných činností nie je lokalizovaná v chránenom území podľa
zákona  č.  543/2005  Z.z..  Program  rozvoja  obce  Považany  na  roky  2015-2023  nie  je
predmetom posudzovania vplyvov podľa druhej časti zákona č. 245/2006 Z.z.. Po posúdení
poslanci schvaľujú Program rozvoja Obce Považany na roky 2015-2023  8 hlasmi za. 

Uznesenie OZ  č. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 schvaľuje
Program rozvoja Obce Považany na roky 2015-2023.

                                                                                      Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka
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K bodu 5/  Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 4/2015
Starostka  predložila  Rozpočtové  opatrenie  č.  4/2015,  ktoré  sa  týkajú  bežných  príjmov
a výdavkov, kapitálových výdavkov, finančných operácií  a presunov na položkách bežných
výdavkov. Poslanci OZ berú na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2015.

Uznesenie OZ  č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Obce Považany č. 4/2015

                                                                                           Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

                                                 
K bodu 6/  Zmena č. 1 Organizačného poriadku Obce Považany
Starostka predložila Zmenu č. 1 Organizačného poriadku Obce Považany. Z dôvodu odchodu
do dôchodku pracovníčky na  pozícii referent je potrebné rozšíriť na obdobie 3 mesiacov od
01.01.2016-31.03.-2016 počet referentov na ObcÚ. Po odchode pracovníčky do dôchodku sa
opäť organizačná schéma zmení z 3 na 2 referentov. Čas  zaúčania novej pracovníčky bude
s poukázaním na plynulý a bezproblémový priebeh vybavovania agedy na ObcÚ. Poslanci OZ
berú na vedomie informáciu o zmene organizačného poriadku predloženú zmenu po diskusii 8
hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 101/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Zmenu č.1 Organizačného poriadku Obce Považany 

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka
                                                                                       
K bodu č. 7/ Rôzne
Posledné zasadnutie OZ bolo spojené so slávnostným ukončením roku 2015. Na pozvanie
starostky obce sa ho zúčastnili zástupcovia organizácií zriadených obcou, pozvaní hostia a
pracovníci obce.

K bodu 8/ Slávnostné ukončenie roku 2015 
Starostka  poďakovala  poslancom  OZ,  zástupcom  organizácií,  prítomným  hosťom
a pracovníkom obce  za pomoc a dobrú spoluprácu v roku 2015. Zaželala všetkým pekné
vianočné sviatky, veľa zdravia,  úspechov  a pozvala  prítomných  na príjemné posedenie. 

K bodu 9/ Záver

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

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

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

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka                                        
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