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

27. októbra  2016 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. Dohoda o spolupráci uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka uzavretá

medzi mestom Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, IČO 612 031 a obcou Považany,
916 26  Považany č. 187, IČO: 00311944

4. A / Správa nezávislého audítora OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky  
 k 31.12.2015
B /  Správa nezávislého audítora pre OZ obce Považany o overení konsolidovanej účtovnej 
závierky k 31.12.2015
C /  Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou      
v zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre OZ obce Považany 

5. Zmluva o zabezpečení  zimnej  údržby -  odhŕňanie snehu uzatvorená  medzi  obcou Považany
a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany 

6. Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu majetku k 31.12.2016
7. Dodatok Ponuka E.  Benefit  k zmluve o združenej  dodávke elektriny uzatvorenej  medzi  ZSE

Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 a obcou Považany, so sídlom Obecný úrad č.187,
916 26 Považany

8. ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016  

9. Materská  škola  Považany  215  –  Správa  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Považany 215 za školský rok 2015/2016

10. Rozpočtové opatrenie obce Považany č.3/2016 
11. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 98
12. Rôzne
13. Záver

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

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 8 hlasmi za.
Ing. Rastislav Trebatický prišiel o 17.20 hod.

Uznesenie OZ č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   PaedDr. Milan Pullamnn
                                                                                 Ing.  Andrej Jambor

Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková



K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  13.09.2016  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
p. Pekarovič -  žiadal o zaslanie výzvy firme vedľa Trewinu (TECHNOSYSTEMS s.r.o., 
                        Kukučínova 13, 92101 Piešťany) o vyrezanie náletových drevín na pozemku.

- žiadal pokosiť ľavú stranu cesty okolo Vojtkovcov smerom na  „betónku“. 
- žiadal vyzvať p. F. Hranku, aby zelinu z jeho role, ktorú bránami vytlačil na

pozemky obce a ZSE, odpratal.   
Je potrebné opraviť chodník pri sv. Jankovi oproti KD.
PaedDr.  Pullmann sa spýtal  na výsledok sťažnosti  občanov Mošoviec  na  chov ošípaných
Jánom Gregorom. Starostka odpovedala, že vykonala kontrolu chovu ošípaných, táto nebola
vopred  ohlásená.  Zistenia  ohľadne  množstva  a veľkosti  chovaných  zvierat,  umiestnenia
a veľkosti hnojiska  a termínov ich likvidácie písomne ohlásila všetkých osobám, ktoré boli
podpísané  pod  podaním.  Odpoveď  odovzdala  i poslancom  OZ.  Po  uplynutí  určených
termínov  bude vykonaná kontrola hnojiska a chovaných zvierat. 
Ing. Jozef Jambor – sa spýtal kedy sa dorobí zadný chodník, starostka odpovedala,  že po
vrátení sa stroja z inej zákazky. 

- Žiadal predložiť zoznam smetných nádob pre jednotlivé rodiny, starostka
odpovedala, že mu ho zašle e-mailom.    

 
K bodu 3/ Dohoda o spolupráci uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka uzavretá medzi mestom Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, IČO
612 031 a obcou Považany, 916 26  Považany č. 187, IČO: 00311944 

Predložená  dohoda   sa  týka  financovania  čiastočnej  úhrady  finančných  prostriedkov  na
záujmové  vzdelávanie  2  detí  z Považian  v CVČ Piešťany  v celkovej  hodnote  120  eur  za
mesiace 09/2016-06/2017. Poslanci OZ po diskusií schvaľujú uzatvorenie dohody 9 hlasmi
za.  

Uznesenie OZ č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
uzatvorenie  Dohody  o  spolupráci  uzavretej  podľa  §51  zák.  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho
zákonníka uzavretá medzi mestom Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, IČO 612
031 a obcou Považany, 916 26  Považany č. 187, IČO: 00311944 

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu  4/   A/  Správa  nezávislého  audítora  OZ  Obce  Považany  o  overení  účtovnej
závierky  k 31.12.2015
B  /   Správa  nezávislého  audítora  pre  OZ  obce  Považany  o  overení  konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2015
C /  Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre OZ obce Považany
Starostka prečítala prítomným poslancom OZ uvedené správy nezávislého audítora o overení
účtovnej  závierky,  konsolidovanej  účtovnej  závierky  a dodatok  správy  audítora  o overení



súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre
OZ  Obce  Považany.  Poslanci  OZ  berú  na  vedomie  vyššie  uvedené  správy  nezávislého
audítora podľa bodov A/ B/  C/.

Uznesenie OZ č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany

berie na vedomie
A/  Správu  nezávislého  audítora  pre  OZ   Obce  Považany  o overení  účtovnej  závierky
k 31.12.2015.
B/ Správu nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2015.
C/  Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zák. č. 540/2007 Z. z.  § 23 ods. 5 pre OZ Obce Považany.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

K bodu 5/  Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu uzatvorená  medzi
obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany

Starostka predložila na  poslancom OZ zmluvu o zabezpečení zimnej údržby na odhŕňanie
snehu medzi Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany. OZ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na zimnú údržbu miestnych  komunikácií v obci 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ  č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu  medzi Obcou Považany
so  sídlom  Obecný  úrad  č.  187,  916  26  Považany  a  Podielnickým  družstvom  „Považie“
Považany.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka
    
K  bodu  6/  Schválenie  inventarizačných  komisií  Obce  Považany  pre  inventarizáciu
majetku k 31.12.2016
Starostka  predložila  návrh  na  zloženie  inventarizačných  komisií  Obce  Považany  pre
inventarizáciu majetku  k 31.12.2016.  Upozornila  na skutočnosť,  že  po poslednej  kontrole
v Obecnej  knižnici  treba  vykonať  vyradenie  väčšieho  množstva  knižných  titulov,  čo  si
vyžiada  min.  ešte  2  pomocníkov  pre  pani  knihovníčku.  OZ  schvaľuje  zloženie
inventarizačných komisií podľa predloženého návrhu 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 zloženie inventarizačných komisií pre inventarizáciu majetku Obce Považany  k 31.12.2016

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka



K  bodu  7/   Dodatok  Ponuka  E.  Benefit  k zmluve  o združenej  dodávke  elektriny
uzatvorenej medzi ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1 a Obcou Považany
so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany
Starostka informovala poslancov OZ o ponuke ZSE energia o ponuke zníženia sumy platby za
elektrickú energiu pre obec o 10%, ako aj ponuky na odber zemného plynu za 0,019 eur/kWh.
Poslanci OZ schvaľujú uzatvorenie dodatku Ponuka E. Benefit k zmluve o združenej dodávke
elektriny a dodatku Ponuka FirmaIndividual Plyn  9 hlasmi za.

Uznesenie OZ  č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
A/uzatvorenie.  Dodatok  E.  Benefit  k zmluve  o združenej  dodávke  elektriny  medzi  ZSE
Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 a Obcou Považany so sídlom Obecný úrad č.
187, 916 26 Považany
B/ uzatvorenie Dodatok Ponuka FirmaIndividual Plyn.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka
    
K bodu  8/  ZŠ  kardinála  Alexandra  Rudnaya  v  Považanoch  -  Správa  o  výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016  
Správu  o výchovnovzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  za  školský  rok
2015/2016 vypracovala ešte bývalá riaditeľka ZŠ kardinála A. Rudnaya v Považanoch. Po
diskusií  OZ predloženú správu berie na vedomie.

Uznesenie OZ č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
 Správu  o výchovnovzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  za  školský  rok
2015/2016.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu  9/  Materská  škola  Považany  215  –  Správa  o  výsledkoch  a  podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Považany 215 za školský rok 2015/2016
Správu  o výchovnovzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  za  školský  rok
2015/2016 vypracovala a predložila  riaditeľka MŠ Považany. Po diskusií  OZ predloženú
správu berie na vedomie.

Uznesenie OZ č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie 
Správa  o  výsledkoch  a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Materskej  školy
Považany 215 za školský rok 2015/2016

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka



K bodu 10/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2016 
Starostka  obce  predložila  rozpočtové  opatrenia  Rozpočtové  opatrenie  obce  Považany
č. 3/2016, ktoré sa týka presunov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
v rámci kompetencie starostky obce. OZ berie na vedomie 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2016
                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 11/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 98
Starostka prečítala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 98, ktorý predložila
hlavná  kontrolórka  obce.  Poslanci  OZ  berie  na  vedomie  Záznam  o výsledku  následnej
finančnej kontroly č. 98.

Uznesenie OZ č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o následnej finančnej kontrole č. 98
                                                                                      Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka
  
K bodu 12/ Rôzne

1. Starostka prečítala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 99 predložený
kontrolórkou obce p. Mihálikovou. Poslanci OZ berú na vedomie.

Uznesenie OZ č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 99
 
                                                                                        Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

2. Starostka informovala o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok 2016. Poslanci OZ čerpanie
rozpočtu za 3. štvrťrok berú na vedomie.
 

Uznesenie OZ č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu za 3.štvrťrok 2016 

     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

 
3. Starostka  obce  predložila  žiadosť   Mgr.  Ľuboša  Stopku,  nájomcu  šport  Clubu

Považany o kompenzáciu nákladov na rekonštrukciu prenajatých obecných priestorov.
Nájom pre  Šport  Club Považany  je  stanovený na 1695 eur  k 31.7 bežného roku.



Poslanci  OZ  po  diskusií  skonštatovali,  že  pre  posúdenie  žiadosti  sú  od  žiadateľa
potrebné doložiť doklady za nákup materiálu. Následne sa vecou budú zaoberať na
najbližšom riadnom zasadnutí OZ. 

K bodu 14/ Záver                                                                               

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

Overovatelia :   PaedDr. Milan Pullmann                 ............................

                          Ing. Andrej Jambor ............................  

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka         
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