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

11. júna  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.   Výročná správa obce Považany za rok 2014
   4.   Program rozvoja obce Považany na roky 2015-2023
   5.   Záznam o výsledku  následnej  finančnej kontroly č. 86
   6.   Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
   7.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2015, ktorým sa mení VZN č. 6/2011,
         ktorým  sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Považanoch
   8.   Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
   9.   Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2015
  10.  Stretnutie „Viesky na Slovensku“ – Považany, 20.06.2015
  11.   Rôzne
  12.   Záver

Nakoľko boli  prítomní všetci poslanci OZ, starostka obce vyhlásila zasadnutie OZ  za
uznášaniaschopné.

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Andrej Jambor
                                                                                Ing. Rastislav Trebatický

Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  21.05.2015  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Poslanci OZ  navrhli aby cestu cez PD „Považie“ Považany až k biskupickému kanálu parc.
reg.  „E“ č.  2-112/1   získala  obec  do  vlastníctva.  Cesta  do  výstavby poľnohospodárskeho
družstva slúžila ako chotárna cesta medzi časťou  Mošovce a Kríž n/V. Poslanci po diskusii
schvaľujú získanie cesty cez PD „Považie“ Považany do vlastníctva obce 9 hlasmi za.
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Uznesenie OZ č.  46/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
získanie cesty cez PD „Považie“ Považany, parc.  reg. „E“ č.  2-112/1 v k.ú. Považany do
vlastníctva obce.

                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Ing. Andrej Jambor navrhol,  aby sa obec informovala o možnosti  nadobudnutia pozemkov
pod PD z ľavej strany cesty do vlastníctva obce.
Ing. Mišura a Ing. A. Jambor  navrhli nastaviť fotobunku verejného osvetlenia tak aby ráno
skôr vypínala osvetlenie a večer skôr, ako sa zotmie svetlá zapínala. 
Poslanci  sa  pýtali  na  výstavbu  12  b.j.  v Mošovciach,  starostka  informovala  o tom,  že
k predmetnej veci bude zvolané mimoriadne zasadnutie OZ

K bodu 3/ Výročná správa obce Považany za rok 2014
Výročnú správu obce Považany za rok 2014 prečítala  starostka obce.
Poslanci OZ berú na vedomie.

Uznesenie OZ č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje 
Výročnú  správu  Obce  Považany  za  rok  2014,  spojenú  výročnú  správu  za  konsolidovaný
celok.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 4/  Program rozvoja obce Považany na roky 2015-2023
Starostka informovala  o spracovaní  Programu rozvoja obce Považany na roky 2015-2023.
Číselné údaje v tabuľkách  sú zo štatistického zisťovania pri sčítaní  obyvateľov v r. 2011.
Poslanci  OZ schvaľujú 9 hlasmi  za,  predložený Program rozvoja obce Považany na roky
2015-2023. 

Uznesenie OZ  č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 schvaľuje
Program rozvoja obce Považany na roky 2015-2023.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

K bodu 5/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 86
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 86 predložila hlavná kontrolórka obce p.
Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.
86.
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Uznesenie OZ  č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 86.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

K bodu 6/ Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
Hlavná kontrolórka  obce Považany prečítala  Plán práce  hlavného kontrolóra  na 2.  polrok
2015. OZ schvaľuje 9 hlasmi za, uvedený plán práce.

Uznesenie OZ č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu 7/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 1/2015, ktorým sa mení VZN
č.  6/2011,  ktorým sa  určuje  výška  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v Materskej  škole  v
Považanoch
Starostka predložila návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa mení výška príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole v Považanoch a to: pre dieťa s trvalým pobytom v obci Považany na 10,-
eur/mesiac a 13,- eur/mesiac pre dieťa s trvalým pobytom mimo obec Považany. Ďalej pre
dieťa s trvalým pobytom v obci Považany i dieťaťa s trvalým pobytom  mimo obec Považany,
ktoré  nedovŕšilo  vek  3  roky  na  20,-  eur/  mesiac.  Návrh  bol  vypracovaný  na  základe
požiadavky a podkladov p.  riaditeľky MŠ. VZN bude po schválení účinné od 01.09.2015.
Poslanci OZ schvaľujú 9 hlasmi za, VZN obce Považany č. 1/2015.

Uznesenie OZ č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 schvaľuje
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 1/2015, ktorým sa mení VZN č. 6/2011,
ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Považanoch.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

 K bodu 8/ Odmeny poslancov OZ a členov riadnych komisií
Návrh odmien poslancov OZ za I. polrok 2015 predložil zástupca starostky obce Ing. Mišura.
Odmeny  predstavujú  celkovú  výšku  1.133,70  eur.  Odmeny  členov  riadnych  komisií
predstavujú  66,50  eur.  Zoznam  odmien  tvorí  prílohu  tejto  zápisnice  OZ.  Poslanci  OZ
schvaľujú predložený návrh odmien 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
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odmeny za I. polrok 2015 pre poslancov OZ a členov riadnych komisií OZ spolu vo výške
1200,20 eur. 
                                                                            

         Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

K bodu 9/ Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2015
Starostka predložila Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2015. Plánované zasadnutia sú stanovené
na 10.09.2015, 29.10.2015 a 18.12.2015, vždy o 17,00 hod. Poslanci OZ schvaľujú 9 hlasmi
za, predložený   Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2015.

Uznesenie OZ č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2015.

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                starostka

K bodu 10/ Stretnutie „Viesky na Slovensku“ – Považany 20.06.2015
Starostka  informovala  o zabezpečení  úloh  a  ich rozdelení  pre  všetkých  poslancov  OZ.
Organizačne  je  akcia  zabezpečená,  pomoc  tvorí  okrem  poslancov  OZ  ešte  asi  100
dobrovoľníkov. 

K bodu 11/ Rôzne
Starostka  informovala  o žiadosti  p.  Jozefa  Ondrášika,  Nové  Mesto  n/V.,  o doplácanie  za
poskytovanie  sociálnej  služby  pre  svoju  sestru  Ľudmilu  Ondrášikovú.  Menovaná  je
v Zariadení opatrovateľskej služby v Považanoch,  má nízky dôchodok a ten jej  nepostačuje
na úhradu nákladov za pobyt v zariadení. Poslanci OZ po diskusii navrhujú počkať ako sa
vyvinie jej zdravotný stav, nakoľko je momentálne v nemocnici. 

K bodu 12/ Záver                                                                               

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

Overovatelia :   Ing. Andrej Jambor                 ............................

                          Ing. Rastislav Trebatický        ...........................  

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka                                        
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