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

13. júna  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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnym

odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Robertom

Jošticom, bytom Ku Kyselke 496/48, 911 06 Trenčín, Katarínou Jošticovou, bytom
Obchodná 72, 811 06 Bratislava, Petrom Jošticom, bytom Na Zongorke 7290, 911 01
Trenčín a Obcou Považany, 916 26 Považany  č. 187, IČO: 00311944

5. Rôzne
6. Záver

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

Ospravedlnený: Ing. Rastislav Trebatický, Ing. Jozef Jambor  prišiel o 17,15 hod.  

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   PeadDr. Milan Pullmann
                                                                                 Ing. Andrej Jambor 

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  26.04.2016  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
K problematike cesty  cez Družstvo starostka oznámila poslancom OZ, že zástupcovia PD
zaslali novú žiadosť na ObcÚ, ktorá bude predmetom zasadnutia dňa 16.06.2016, kde tvrdia,
že disponujú platnou nájomnou zmluvou s SPF. Taktiež sa ozval Ing. Stanislav Trebatický ,
ktorý tvrdí, že cesta cez Družstvo je podľa starých máp jeho.  

1. Ing. Mišura žiadal opraviť výtlky na hlavnej ceste. Starostka odpovedala, že toto je
kompetencia  SSC,  ktorú  o to  požiada.  Ďalej  oznámil,  že  sa  za  ním boli  sťažovať
členovia rodiny Lukáčovej  z Mošoviec na chov ošípaných Jána Gregora.  Starostka



informovala, že touto vecou sa príslušné orgány zaoberajú dlhšiu dobu a naposledy mu
bola OÚ-ŠŽP udelená pokuta. Navrhla podnet postúpiť komisie ŽP.  

2. P. Cibulka sa spýtal na skružu na cintorín Mošovce, starostka odpovedala, že už je
dovezená,  len ju osadiť.  Upozornil  na nutnosť pokosenia pozemku obce parcela č.
149/11. Starostka obce odpovedala,  že k pokoseniu vyzve firmu Innovia,  ktorá má
pozemok v prenájme.  

3. Ing.  Jambor  sa  spýtal,  ako  to  dopadlo  s nefunkčným  mikrofónom.  Starostka
odpovedala, že mikrofón je objednaný, bude dodaný za cca 20,- eur. 

Na margo predchádzajúcich rokovaní starostka obce dodala, že už obdržala návrhy
prístreškov pred Domy smútku. Zároveň  dohodla s Pohrebnou službou MORTE, že táto bude
upratovať Domy smútku. 

K bodu  3/  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Považany  číslo  2/2016  o  nakladaní
s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

Starostka  obce  predložila  k prerokovaniu  text  nového VZN o odpadoch,  keďže
v zmysle  prechodných  ustanovení  zákona  č.  79/2015  o odpadoch  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov obec musí dať ustanovenia VZN o odpadoch do súladu s ustanovenia
tohto zákona do 1.7.2016. Ing. Mišura sa spýtal na najpodstatnejšie zmeny oproti pôvodnému
zákonu a VZN. Starostka obce odpovedala, že najpodstatnejšia zmena je oblasti triedeného
odpadu,  kde  náklady  na  triedený  odpad  za  sklo,  plasty,  kovy  a papier  by  mali  znášať
výrobcovia,  cez   tzv.  rozšírenú  zodpovednosť  výrobcov.  Pre  Považany  to  vzhľadom  na
náklady za rok 2015 predstavuje predpokladaný pokles cca 4500 eur. Ing. Andrej Jambor sa
spýtal  na  likvidáciu  pokosenej  trávy.  Starostka  odpovedala,  že  sa  jedná  o biologicky
rozložiteľný komunálny odpad, ktorý si  v zmysle navrhovaného VZN  triedi každý občan do
vlastného  kompostovacieho  zásobníka.  P. Cibulka  sa  spýtal  na  objemný  odpad,  starostka
odpovedala, že tak ako predchádzajúci zákon o odpadoch a VZN tento sa bude zbierať 2x
ročne do veľkoobjemových kontajnerov umiestňovaných po obci. Pod diskusií poslanci OZ
prijali VZN č. 2/2016  8 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Považany  číslo  2/2016  o  nakladaní  s  komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
                                                              

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

K bodu 4/  Zmluva o budúcej  zmluve o zriadení  vecného bremena uzatvorená medzi
Robertom Jošticom, bytom Ku Kyselke 496/48, 911 06 Trenčín, Katarínou Jošticovou,
bytom Obchodná 72, 811 06 Bratislava, Petrom Jošticom, bytom Na Zongorke 7290, 911
01 Trenčín a Obcou Považany, 916 26 Považany  č. 187, IČO: 00311944

Starostka predložila na prerokovanie zmluvu o zriadení vecného bremena uzatváranú
medzi súrodencami Jošticovými a obcou Považany, ktorá sa týka záväzku budúceho zriadenia
vecného bremena – na pozemkoch vo vlastníctva obce: parcely EKN č.  369 a parcely CKN č.



1210 k vybudovaniu stavebných objektov: SO-03 prípojka vodovodu, SO-04 predĺženie STL
plynovodu, SO-05 prípojka STL plynovodu, SO-07 prípojky elektro NN a SO-08 verejného
osvetlenia.  Po diskusií poslanci OZ schválili predloženú zmluvu 8 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
uzatvorenie  Zmluvy  o  budúcej  zmluve  o  zriadení  vecného  bremena  uzatvorená  medzi
Robertom Jošticom, bytom Ku Kyselke 496/48, 911 06 Trenčín, Katarínou Jošticovou, bytom
Obchodná 72, 811 06 Bratislava, Petrom Jošticom, bytom Na Zongorke 7290, 911 01 Trenčín
a Obcou Považany, 916 26 Považany  č. 187, IČO: 00311944

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka

 
 K bodu 5/  Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ o čase odchodu na Stretnutie Viesok na Slovensku
dňa 18.06.2016 do Viesky nad Žitavou. Odchádza sa o 6,30 hod. od budovy Obecného úradu
v Považanoch.  
                                                                         

K bodu 6/ 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                           


