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

26. novembra  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.   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 3/2015, ktorým sa vyhradzuje miesto a
        ustanovia podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
         počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady SR, voľby do EP, voľby do    
        orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území Obce  
        Považany   
   4.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 4/2015, ktorým sa mení VZN č. 6/2012
        o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
        odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013 a VZN č. 3/2014
  5.   Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018
  6.   Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
  7.   a/ Zápis do kroniky Obce Považany za rok 2014
       b/ Schválenie odmeny kronikárke obce
  8.  Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
       medzi Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany a Obcou Považany
       so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26  Považany
  9.  Zmena č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Považanoch
 10.  Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady
 11.  Rôzne
 12.  Záver

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

Starostka informovala o rozšírení programu zasadnutia o bod: 
11/ Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku č. : 628/2015
medzi  Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany
Doterajšie body 11 a 12 sa označujú ako 12 a 13.
Poslanci OZ p. Daniel Cibulka a p. Ivan Pekarovič prišli o 17,05 hod.
Ing. Rastislav Trebatický prišiel o 17,30 hod.
 
Predložený program  poslanci OZ  schválili 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka
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Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Jozef Jambor
                                                                                 Ing. Ján Gondár

Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  29.10.2015  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing. L. Mišura navrhol osloviť SSC, nakoľko je jama v telese št. cesty pred domom p. Evy
Jamborovej, ktorú treba opraviť, ostatní poslanci požiadavku rozšírili o asfaltovanie celého
stredového pásu št. cesty.
PaedDr. Pullmann odporučil osloviť aj TVK a.s. z dôvodu zle osadeného hydrantu pri dome p.
Tlstoviča, okolo stojí voda a počas zimy sa stav na ceste ešte zhorší 
p. Cibulka – skruž na cintoríne v Mošovciach treba osadiť. Starostka objednala, po dodaní sa
skruž na zadržiavanie vody osadí.
Ing. J. Jambor sa spýtal  na poruchu verejného osvetlenie,  nevypínala fotobunka. Starostka
obce  odpovedal,  že  sa  jednalo  o spálený  stykač  a  opravu  vykonala  firma  DD-  p.  Dušan
Durdík.

K bodu  3/  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce  Považany  č.  3/2015,  ktorým  sa
vyhradzuje  miesto  a ustanovia  podmienky  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP,
voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí v obci
Považany
Starostka  informovala,  o predmetnom  VZN,  ktorým  sa  určuje  plocha  na  vylepovanie
volebných plagátov  pri autobusovej zastávke v časti  obce Kríž n/V. v rovnakom pomere,
proporcionalite pre všetky kandidujúce subjekty. Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 3/2015, 9
hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce  Považany  č.  3/2015,  ktorým  sa  vyhradzuje  miesto
a ustanovia podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do samosprávnych krajov
a voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Obce Považany. 

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 4/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 4/2015, ktorým sa mení VZN
č.  6/2012  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  KO  a DSO  na  území  Obce
Považany v znení VZN č. 3/2013 a 3/2014
Starostka informovala o VZN č.  4/2015, ktorým sa mení VZN č.  6/2012 v znení VZN č.
3/2013 a 3/2014 a to: ročná  sadzba dane z pozemkov sa zvyšuje pri ornej pôde na 0,50 % zo
základu dane a pri záhradách na 0,40 % zo základu dane. Pri stavbách na bývanie a drobných
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stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu sa sadzba zvyšuje oproti minulému
roku  o 1 cent/m2 na  0,06 eur/m2, rovnaká daň je  z bytov a nebytových priestorov. Príplatok
za podlažie sa znižuje z 0,033 na 0,03 eur/m2. Zvyšuje sa daň za stavby na pôdohospodársku
produkciu,  skleníky,  stavby  pre  vodné  hospodárstvo,  stavby  na  využívanie  vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 0,10 eur/m2 na 0,20
eur/m2. Sadzba za užívanie VP sa zvyšuje na 0,01 eur za m2 za každý začatý deň.
Poplatok za ZKO sa pre FO a nebývajúce osoby nemení, stanovuje sa sadzba za odobratie
drobného  stavebného  odpadu  na  0,055  eur  za  kg  pre  FO  a osoby,  ktoré  v obci  užívajú
nehnuteľnosť.  Pre  právnické  osoby  sa  zvyšuje  sadzba  poplatku  na  0,025  eur  za  liter
zmesového komunálneho odpadu. Poslanci po diskusii schvaľujú predmetné VZN č. 4/2015
8 hlasmi za, 1 poslanec OZ hlasoval proti. 

Uznesenie OZ  č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 schvaľuje
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  4/2015,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN  č.  6/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Považany v znení VZN č. 3/2013 a VZN č. 3/2014

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

K bodu 5/  Návrh rozpočtu Obce Považany na roky 2016 – 2018 a odborné  stanovisko
hlavného kontrolóra
Starostka  predložila  návrh  rozpočtu  na  roky 2016 – 2018 a odborné  stanovisko hlavného
kontrolóra. Poslanci po diskusii schvaľujú návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018   9 hlasmi za
a berú na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra.

Uznesenie OZ  č. 88/2015/A
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Návrh rozpočtu Obce Považany na roky 2016 - 2018  

                                                                                           Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

Uznesenie OZ č. 88/2015/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Považany na roky 2016-2018 

                                                                                          Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka
                                                 
k bodu 6/ Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Starostka predložila Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. Poslanci po diskusii
schvaľujú 9 hlasmi za, Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.

Uznesenie OZ č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
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schvaľuje
 Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu  7/  Zápis  do  kroniky  Obce  Považany  za  rok  2014  a schválenie  odmeny
kronikárke obce
Starostka predložila Návrh zápisu do kroniky obce, ktorý spracovala kronikárka obce Mgr.
Jurková a zároveň navrhla odmenu pre kronikárku za spracovanie kroniky obce za rok 2014.
Poslanci po diskusii schvaľujú zápis do kroniky obce za rok 2014 a odmenu kronikárke obce
vo výške 500,- eur. Zároveň oboznámila poslancov OZ s rozhodnutím Mgr. Jurkovej o vzdaní
sa funkcie kronikárky obce Považany  k 31.12.2015 a potrebe hľadania novej kronikárky. 

Uznesenie OZ č. 90/2015/A
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Zápis do kroniky obce Považany za rok 2014.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka
Uznesenie OZ č. 90/2015/B
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
odmenu kronikárke obce Mgr. Jurkovej za spracovanie kroniky obce za rok 2014 vo výške
500,- eur.

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 8/  Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka medzi Mestom Piešťany a Obcou Považany
Starostka informovala o uzatvorení  zmluvy o spolupráci  medzi  Mestom Piešťany a Obcou
Považany na poskytnutie finančných prostriedkov pre  2 žiakov Poslanci schvaľujú uzavretie
zmluvy o spolupráci 9 hlasmi za.
 
Uznesenie OZ č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP č. 3 Piešťany
a Obcou Považany, so sídlom Obecný úrad č. 187  Považany podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka. 

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka
 
 K bodu 9/ Zmena č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ v Považanoch
 Starostka predložila  Zmenu č.  21 Zásad odmeňovania  poslancov OZ Považany. Poslanci
schvaľujú zmenu zásad odmeňovania 9 hlasmi za.
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Uznesenie OZ č.  92/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Zmenu č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ Považany.

                                                                                        Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 10/  Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady
Predseda  komisie  finančnej...  predložil  návrh  odmien  poslancov  OZ,  členov  komisií
a redakčnej  rady za II.  polrok 2015. Zoznam odmien tvorí prílohu zápisnice OZ. Poslanci
schvaľujú uvedené návrhy odmien 9 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
odmeny za II. polrok 2015 pre poslancov OZ  v celkovej výške 2606,80 eur, členov komisií
vo výške 13,30€ a odmeny členov redakčnej rady za celý rok 2015 vo výške 310 €.

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka
                                                      
K bodu 11/ Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku
č. : 628/2015 medzi  Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany
 Starostka  predložila  Zmluvu  o prenájme  pozemkov  Obce  Považany  s Podielnickým
družstvom „Považie“ Považany na pôdu vo vlastníctve obce, ktorú PD užíva.   Ročný nájom
predstavuje 413,86 eur. OZ schvaľuje 9 hlasmi za, uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Uznesenie OZ č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
uzatvorenie Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku č. :
628/2015 medzi  Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany.

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 12/ Rôzne

1. Starostka predložila Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 91 
Poslanci OZ berú na vedomie uvedenú kontrolu č. 91.

Uznesenie OZ č. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 91

                                                                                        Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka
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2. Starostka predložila Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2016. Plánované zastupiteľstvá sa
uskutočnia  13.01.2016,  10.03.2016,  21.04.2016  a 16.06.2016  vždy  o 17,00  hod.
Poslanci schvaľujú predložený Plán zasadnutí na I. polrok 2016  9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje 
Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2016
      
                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu 13/ Záver

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

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

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

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka                                        
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