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

21. mája  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.   Žiadosť rodičov o prerokovanie neprijatia detí do MŠ Považany
   4.   Voľba hlavného kontrolóra obce Považany
   5.   Stretnutie „Viesky na Slovensku“ – Považany 20.06.2015
   6.   Žiadosť o pridelenie 1 – izbového nájomného bytu – Mgr. Eliška Ondrejková
   7.   Rôzne
   8.   Záver

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

Ospravedlnení: Ing. Ladislav Mišura 
                         Ing. Rastislav Trebatický 

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Ján Gondár
                                                                                 p. Ivan Pekarovič

Vedením zápisnice poverila starostka obce: Mária Keraková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  23.04.2015  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
p. I. Pekarovič sa pýtal na kosenie verejných priestranstiev, starostka informovala, že sa kosil
cintorín v Mošovciach, cintorín Vieska  a bude sa pokračovať po obci. P. Pekarovič navrhol  ,
aby cestu okolo Vojtkovcov smerom na betónku  pokosí drvičom Ing. Trebatický,
p.  Pekarovič  navrhol,  že   pri  uvítaní  detí  do  života  môže  účinkovať  dcéra  -  Monika
Pekarovičová, 
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Ing. A. Jambor sa pýtal na cestu za školou, starostka informovala, že sa pripravujú projekty,
na stavbu sietí,  ktoré budú stáť 6.900,-- eur bez DPH a až po položení sietí sa bude cesta
asfaltovať, 
Ing.  A.  Jambor – cesta pozdĺž biskupického kanála  od Mošoviec až po Viesku je značne
zničená, dá sa po nej prejsť len na horskom bicykli. Starostka odpovedala, že cesta patrí SVP,
š.p. Povodie Váhu OZ Piešťany, slúži len ako účelová komunikácia. Ing. Jambor navrhol, aby
obec požiadala vlastníka o jej úpravu.  Cesta bola poškodená ťažkými vozidlami počas ťažby
štrku firmou ZAPA betón Bratislava.
p. Cibulka sa pýtal na poškodené oplotenie v časti Kríž n/V. na cintoríne, opravené bude do 2
týždňov,  ďalej  oplotenie  pred  Obecným  úradom  poškodené  haváriou  bolo  nahlásené
poisťovni, obec zabezpečila opravu oplotenia, novú plynovú skrinku a novú satelitnú skrinku, 
Ing. A. Jambor navrhol upraviť parkovisko pred MŠ drobným štrkom, vrchnú vrstvu zhrnúť a
nahradiť  drobným  štrkom.  Obec  požiada  o úpravu  priestranstva  p.  B.  Jambora  ešte  do
stretnutia Viesok na Slovensku.
p. Cibulka navrhuje upraviť priestor pred obchodným domom Jednota, na ktorom sú jamy
a stojí v nich voda. Priestor patrí COOP Jednote SD Trenčín, obec požiada o úpravu okolia.
Ing. A. Jambor  - sa spýtal,  či cesta okolo PD až po biskupický kanál patrí SPF Trenčín.
Navrhol informovať sa o možnosti jej odkúpenia pre obec. 
Poslanci OZ navrhli zakázať státie osobných motorových vozidiel pred rodinnými domami po
celej  obci.  Odstavené  vozidlá  pred  domami  na  chodníku  a často  i v telese  cesty  blokujú
plynulý  prejazd  ulicami  a zvyšujú  nebezpečenstvo  havárie  a úrazov.  Navrhujú  uverejniť
článok do novín Naše Považany a upozorniť občanov cestou MR aby vozidlá parkovali vo
vlastných  dvoroch,  prípadne  pred  bránou  na  vlastných  pozemkoch.  Výzva  sa  netýka
krátkodobého  parkovania,   do  cca   30  minút.  V prípade  neuposlúchnutia  výzvy  budú
jednotliví občania oslovení písomne, prípadne riešení v rámci dopravných priestupkov.    

K bodu 3/ Žiadosť rodičov o prerokovanie neprijatia detí do MŠ Považany
Starostka  informovala  o stiahnutí  žiadosti  rodičov  o prerokovanie  neprijatia  detí  do  MŠ
Považany dňa 19.05.2015. 

K bodu 4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Považany
Starostka predložila prihlášku do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
Považany. Prihlášku podal 1 uchádzač – p. Ľubica Miháliková, Považany č. 115. Predložila
žiadosť,  výpis  z registra  trestov  ,  vysvedčenie  o maturitnej  skúške  a  osvedčenie  o kurze
hlavného  kontrolóra  z r.  2005.  Kandidátka  sa  prezentovala,  že  v uvedenej  funkcii  pracuje
dlhodobo. Jej pracovná doba je 10,87 hod. mesačne. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním.
Starostka  vyhodnotila  tajné  hlasovanie  za  účasti  7  poslancov,  OZ  bolo  odovzdaných  7
hlasovacích  lístkov.  Kandidát  bol  zvolený  platne,  7  hlasmi  za,  na  obdobie  6  rokov  od
01.06.2015 – 01.06.2021.
 Zároveň poslanci OZ schvaľujú mesačný plat hlavného kontrolóra  v zmysle § 18 c/ ods. 1-6
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 88,16
eur  7 hlasmi za.

Uznesenie OZ  č. 42/2015/A
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 volí
p.  Ľubicu  Mihálikovú do  funkcie  hlavného  kontrolóra  obce  Považany  na  obdobie:
01.06.2015 – 01.06.2021 
                                                                            Mgr. Eva Ninisová
                                                                                    starostka
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Uznesenie OZ  č. 42/2015/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
mesačný plat hlavnej kontrolórke obce Považany p. Ľubici Mihálikovej vo výške 88,16 eur
v zmysle § 18 c/ ods. 1-6 zák. SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
 
                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka

K bodu 5/ Stretnutie „ Viesky na Slovensku“ – Považany 20.06.2015
Starostka informovala o priebehu príprav na stretnutie Viesok 20.06.2015. Do dnešného dňa
je prihlásených cca 650 účastníkov stretnutia. Cestou MR sa oznámi občanom Považian, ktorí
sa  chcú  stretnutia  zúčastniť  od  začiatku  akcie  prechodu  obcou  so  spoločným stolovaním
v areáli školy, aby sa prihlásili na Obecnom úrade. Oznam sa vyvesí aj na  zastávky SAD. Na
stránku obce sa zverejní text hymny Viesok. Začiatok akcie o 8,30 hod. so zrazom účastníkov
v časti Vieska. Moderátor akcie Bc. Michal Mišura, zdravotné sestry: Mgr. Miklovičová, Bc.
Kubicová,  rozvoz  zákuskov  zabezpečí  Ľ.  Miháliková,  T.  Blahovcová  a  K.  Blahovcová.
Starostka  navrhuje  text  brožúry  pre  účastníkov  vytlačiť  formou  nástenného   kalendára.
Sprievod účastníkov Považian pôjde v tričkách modrej  farby. Upratovanie počas stretnutia
zabezpečí cca 6 dobrovoľníkov. Na zasadnutí OZ začiatkom júna sa doriešia všetky ostatné
podrobnosti stretnutia a pridelenia zostávajúcich úloh.

K bodu 6/ Žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu v MŠ Považany
Starostka  informovala  o podaní  žiadosti  o 1-  izbový  nájomný  byt  v MŠ  Považany  pre
zamestnankyňu školy Mgr. Ondrejkovú Elišku a 4- ročného syna. Komisia sociálna a  školská
na svojom zasadnutí schválila pridelenie bytu pre žiadateľku. Poslanci po diskusii schvaľujú
pridelenie  1-izbového nájomného bytu v MŠ Považany pre Mgr. Ondrejkovú a jej  syna  7
hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 schvaľuje
 pridelenie  1-izbového nájomného bytu v MŠ Považany pre Mgr. Ondrejkovú Elišku a jej
syna

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka

 K bodu 7/ Rôzne
Starostka informovala o podaní žiadosti MŠ Považany na preplatenie autobusu na koncoročný
zájazd  do Bojníc.  OZ po diskusii  súhlasí  s preplatením faktúry za dopravu autobusom do
Bojníc na konci školského roka vo výške 280,-eur  pre MŠ Považany 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
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zaplatenie faktúry na dopravu autobusom do Bojníc pre MŠ Považany pri príležitosti konca
školského roka  vo výške 280,-eur.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka

Starostka  informovala  o kontrole  RÚVZ Trenčín  v máji  2015  v Zariadení  opatrovateľskej
služby v Považanoch.  

K bodu 9/ Záver                                                                               

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

Overovatelia :   Ing. Ján Gondár               ............................

                          p. Ivan Pekarovič            ...........................  

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka                                        
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