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

29. januára  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 ZŠ kardinála A. Rudnaya o navýšenie rozpočtu na rok 2015
   4.   Zmluva o zriadení vecných bremien uzatvorená medzi Obcou Považany, Kríž nad 
         Váhom č. 187, Považany a Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava
   5.   Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov po ujatí sa verejnej funkcie za rok 
         2014-informácia
   6.   Disponovanie finančnými prostriedkami starostkou obce bez uznesenia OZ
   7.   Plán rokovaní OZ na I. polrok 2015
   8.   Súhlas k používaniu súkromného motorového vozidla na služobné účely
   9.    Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ kardinála  Rudnaya 
          v Považanoch
   10.   Delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Považany
   11.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavnej kontrolórky obce
   12.   Doplnenie riadnych komisií OZ
   13.   Určenie sobášiacich
   14.   Poučenie poslancov OZ v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
           zmene a doplnení niektorých zákonov
   15.   Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2015
   16.   Pochovávanie basy 17.02.2015
   17.   Pracovné stretnutie združenia obcí „Viesky  na Slovensku“
   18.   Rôzne – schválenie úhrady členského MAS  
   19.  Záver

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

Ospravedlnení: Ivan Pekarovič
                          Ing. Ján Gondár
                          Ing. Andrej Jambor
                          Ing. Brna prišiel o 17,25 hod.

Starostka  obce  vyzvala  Ing.  Jozefa  Jambora  k zloženiu  sľubu poslanca  OZ.  Následne mu
odovzdala Osvedčenie o zvolení.
 
Uznesenie OZ č.  1/2015
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 
Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Jambor zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka
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Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 5 hlasmi za.

Uznesenie OZ č.  2/2015
OZ  schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:    Ing. Jozef Jambor
                                                                                  Mgr. Milan Pullmann

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  10.12.2014  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing. Jozef Jambor sa spýtal, ako je stanovený počet smetných nádob na rodinu. Pre 4-člennú
rodinu je stanovená 1 smetná nádoba. 5 a viacčlenná domácnosť môže mať 2 smetné nádoby.
Na budúcom zasadnutí OZ sa daná interpelácia dorieši.
p.  Cibulka  pripomenul,  že cestu v časti  Vieska zablokoval  kamión,  je  potrebné zistiť,  kto
porušuje prejazd cez Viesku
Mgr. Pullmann sa spýtal, komu patrí odstavná plocha za obcou Považany v smere na Nové
Mesto n/V., nakoľko je tam zložená pneumatika, televízor a za mech odpadu. 
Mgr. Pullmann upozornil, že pri vstupe a výstupe z časti obce Mošovce obce sú poškodené
dopravné značky,  nečitateľné.
  
K bodu 3/ Žiadosť ZŠ kardinála Rudnaya o navýšenie rozpočtu na rok 2015
Riaditeľka ZŠ kardinála Rudnaya požiadala o navýšenie rozpočtu pre ZŠ. Po diskusii poslanci
OZ nesúhlasia s navýšením rozpočtu pre ZŠ 3 hlasmi proti a 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

Uznesenie OZ č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

neschvaľuje
 navýšenie rozpočtu pre Základnú školu kardinála Rudnaya v Považanoch. 

                                                                            Mgr. Eva Ninisová
                                                                                    starostka

K bodu 4/ Zmluva o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
Bratislava na parc. reg. „C“ č. 310/1
Starostka prečítala poslancom OZ Zmluvu o zriadení vecných bremien na parc. č. 173/1 a
310/1 uzatvorenú medzi Obcou Považany a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava.
Na   parcele  č.  310/1  sa  nachádza  inžinierska  stavba:  „TN  Považany  Mošovská  VNK,
TS,NNK,  VNV“,  parc.č.  173/1  –  ostatná  plocha  je  prístupová  cesta.  Vecné  bremeno  sa
uzatvára bezodplatne  na dobu neurčitú a vzťahuje sa na celú zaťaženú nehnuteľnosť. Poslanci
OZ po diskusii schvaľujú  uzatvorenie uvedenej zmluvy na nehnuteľnosti parc. reg. „C“ č.
173/1 a 310/1  6 hlasmi za.
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Uznesenie OZ obce Považany č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo  Obce Považany
s c h v a ľ u j e

zmluvu o zriadení  vecného bremena  (ďalej len zmluva) na elektrické zariadenia a rozvody,
ktoré  boli  realizované  v rámci  stavby:  TN  Považany,  Mošovská  VNK,  TS,  NNK,  VNV
medzi zmluvnými stranami: obcou Považany, so sídlo Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany,
IČO: 00 311 944  ako  a oprávneným: Západoslovenskou distribučnou, a.s.,  sídlo:  Čulenova
č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,   predmetom ktorej je súhlas so zriadením vecných
bremien podľa GP č.: 34125361-237/2014, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., so
sídlom Čulenova č.6, 816 47 Bratislava bezodplatne u nasledovných nehnuteľností: 

 
Parc.
číslo

Reg.
KN

LV
č.

Výmer
a v m2

Druh pozemku
Katastrálne

územie
Obec Okres

173/
1

C 1 1376 Ostatné plochy Považany Považany
Nové Mesto
nad Váhom

310/
1

C 1 2102
Zastavané plochy a

nádvoria
Považany Považany

Nové Mesto
nad Váhom

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka

K bodu 5/   Oznámenie  funkcií,  činností  a majetkových pomerov po ujatí  sa verejnej
funkcie za rok 2014-informácia
Zasadnutie  komisie  sa  uskutočnilo  pred  zasadnutím  OZ.  Poslanci  OZ  berú  na  vedomie
informáciu komisie pre ochranu verej. záujmu o splnení si zákon. povinnosti starostky obce. 

Uznesenie OZ č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie
informáciu komisie pre ochranu verejného záujmu o splnení si zákonnej povinnosti

starostky obce v zmysle čl. 7 ods. 1 zák. č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka

K bodu 6/  Disponovanie finančnými prostriedkami starostkou obce bez uznesenia OZ
Starostka  požiadala  OZ  o možnosť  disponovať  finančnými  prostriedkami  bez
predchádzajúceho uznesenia OZ do výšky 7.000,- eur. Poslanci OZ schvaľujú 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
starostke  obce  právo  disponovať  finančnými  prostriedkami  bez  predchádzajúceho

uznesenia obecného zastupiteľstva do výšky 7.000,- €.
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                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

 K bodu 7/ Plán rokovaní OZ na I. polrok roku 2015 
Starostka predložila Plán rokovaní na I. polrok 2015. Poslanci OZ schvaľujú predložený plán
rokovaní 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

schvaľuje 
 Plán rokovaní OZ na I. polrok 2015.

                                                                                   Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka
K bodu 8/  Súhlas k používaniu súkromného motorového vozidla na služobné účely
Starostka požiadala OZ o súhlas na používanie súkromného motorového vozidla zn. Toyota,
EČV: NM 074CJ na služobné účely.  Poslanci  schvaľujú  používanie  uvedeného vozidla  6
hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
starostke obce používanie súkromného motorového vozidla zn. Toyota, 

            EČV: NM  074CJ na služobné účely.
                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                          starostka 

K bodu  9/   Delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do  Rady  školy  pri  ZŠ  kardinála
Rudnaya v Považanoch
Starostka  predložila  návrh  na  delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do  Rady  školy  pri  ZŠ
kardinála  Rudnaya  v Považanoch  –  Mgr.  Milan  Pullmann,  Ivan  Pekarovič,  Ing.  Andrej
Jambor, Ing. Jozef Jambor. OZ schválilo návrh 6 hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

navrhuje
Mgr.  Milana  Pullamnna,  Ivana  Pekaroviča,  Ing.  Jozefa  Jambora  a Ing.  Andreja

Jambora za členov Rady školy pri Základnej škole kardinála Rudanya v Považanoch. 

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 10/ Delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole v Považanoch
Starostka predložila návrh na delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ Považany – Ing.
Rastislav Trebatický, Ing. Ladislav Mišura. OZ berie na vedomie.

Uznesenie OZ č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

navrhuje
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 Ing.  Rastislava  Trebatického  a Ing.  Ladislava  Mišuru  za  členov  Rady  školy  pri
Materskej škole v Považanoch.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka   

K bodu11/  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavnej kontrolórky obce
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 predložila hlavná kontrolórka obce. Poslanci OZ ju
po diskusii berú na vedomie.    

Uznesenie OZ č. 11/2015
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka
           
K bodu 12/ Doplnenie riadnych komisií OZ
Poslanci OZ doplnnili členov riadnych komisií nasledovne:
komisia finančná, výstavby a dopravy: Ing. Ladislav Mišura – predseda, členovia Ing. Karol
Brna, Ing. Peter Remiš,
komisia sociálna a školská: Ivan Pekarovič – predseda, členovia: Ing. Jozef Jambor, Lukáš
Michalík,
komisia kultúry a športu: Mgr. Milan Pullmann – predseda, členovia: Ing. Andrej Jambor, Ing.
Miloš Gondár, 
komisia  životného  prostredia  a poľnohospodárstva  –  predseda:  Ing.  Rastislav  Trebatický,
členovia: Andrej Nerád, Lukáš Krajčík, 
komisia  verejného  poriadku:  predseda:  Daniel  Cibulka,  členovia:  Ing.  Ján  Gondár,  Mário
Rojkovič 
Poslanci schvaľujú 6 hlasmi za, uvedený návrh na doplnenie riadnych komisií pri OZ.

Uznesenie OZ č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

 schvaľuje 
 doplnenie riadnych komisií pri OZ nasledovne:
 komisia výstavby a dopravy:  Ing. Peter Remiš
 komisia sociálna a školská: Lukáš Michalík
 komisia kultúry a športu: Ing. Miloš Gondár
 komisia ŽPaP: Andrej Nerád, Lukáš Krajčík
 komisia verejného poriadku: Mário Rojkovič

                                                                          Mgr. Eva Ninisová
                                                                                starostka

K bodu 13/ Určenie sobášiacich
Poslanci OZ predložili návrh na určenie sobášiacich z radov poslancov OZ  – Ing. Ladislav
Mišura a Ing. Ján Gondár
Poslanci OZ schvaľujú návrh na určenie sobášiacich 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 13/2015
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Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje

 podľa § 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov vykonávanie
sobášneho aktu: 1. Mgr. Eva Ninisová – starostka obce
                           2. Ing. Ladislav Mišura
                           3. Ing. Ján Gondár

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 14/ Poučenie poslancov OZ v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Starostka  informovala  poslancov  o povinnostiach  vyplývajúcich  zo  zákona  NR  SR  č.
122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a zároveň vykonala poučenie  podľa § 21 a 22
uvedeného zákona. Zúčastnení poslanci OZ poučenie podpísali.

Uznesenie OZ č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

konštatuje, že
poslanci OZ boli dňa 29.01.2015 na svojom zasadnutí poučení podľa § 21 a § 22 zák.

č.  122/2013  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
o právach  a povinnostiach  vyplývajúcich  z tohto  zákona a podpísali  poučenie  oprávnených
osôb.

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             Starostka

K bodu 15/ Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2015
Starostka  predložila  Plán  kultúrno-spoločenských  akcií  na  rok  2015.  Podľa  predloženého
plánu sa uskutoční cca 16 kultúrno-spoločenských akcií. Poslanci OZ schvaľujú 6 hlasmi za.
Plán bude publikovaný na webovej stránke obce. 

Uznesenie OZ č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
Plán kultúrno-spoločenských akcií v Obci Považany na rok 2015

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

K bodu 16/ Pochovávanie basy 17.02.2015
Starostka  informovala  o pochovávaní  basy  dňa  17.02.2015,  ktorú  organizuje  Jednota
dôchodcov  v spolupráci  s Obcou  Považany.  Zodpovedný  za  obce  Mgr.  Milan  Pullmann.
Vstupné 2,- eurá, masky majú vstup zdarma, poslanci OZ zabezpečia bufet, hudba M+M –
150,- eur. Poslanci OZ schvaľujú pochovávanie basy dňa 17.02.2015.

Uznesenie OZ č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
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pochovávanie basy dňa 17.02.2015 v KD Považany so zabezpečením hudby skupinou
M+M v sume 150,-€

                                                                                       Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                starostka

K bodu 17/ Pracovné stretnutie združenia obcí „Viesky na Slovensku“
Starostka  informovala  o plánovanom  pracovnom stretnutí  zástupcov  obcí  v dňoch  26.-27.
marca  2015,  ktoré  sa  zúčastnia  stretnutia  Viesok  na  Slovensku.  Stretnutie  sa  bude konať
v Malej sále KD Považany, ubytovanie zástupcov v kaštieli v Brunovciach a v Novom Meste
n/V.  Stretnutie  Viesok  na  Slovensku  sa  uskutoční  dňa  20.  júna  2015  v Považanoch
s predpokladaným  rozpočtom  18.810,-  eur.  Požiadame  o dotáciu  TSK  3.000,-  eur.,  ako
i Európsku  úniu  v rámci  „  projekt  Town  Twinning“  OZ  po  diskusii  schvaľuje  pracovné
stretnutie zástupcov zúčastnených obcí „Viesky na Slovensku“ i uzatvorenie Zmluvy o dielo
s firmou VF Projekt D Marketing Šaľa za celkovú sumu 1000,-€ bez DPH, 6 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
pracovné  stretnutie  zástupcov  zúčastnených  obcí  stretnutia  Viesok  na  Slovensku

v dňoch 26. a 27. marca 2015 v Považanoch a uzavretie Zmluvy o dielo č.71/2015“ Projekt
Town Twinning“ s firmou VF Projekt D Marketing s r.o. Šaľa za celkovú sumu 1.000,- eur
bez DPH.

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                starostka

K bodu 18/ Rôzne
Starostka informovala o úhrade členského príspevku pre MAS Beckov – Čachtice - Tematín
na rok 2015 vo výške 0,40 eur/obyvateľa, t.j. 510,40 € so splatnosťou faktúry do konca marca
2015.  Poslanci  schvaľujú  6 hlasmi  za,  úhradu členského  vo výške 0,40  eur/obyvateľa  so
splatnosťou do 31.03.2015.

Uznesenie OZ č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
úhradu schváleného členského príspevku MAS Beckov – Čachtice – Tematín na rok

2015 vo výške 0,40 eur/obyvateľa, t.j. 510,40 € so splatnosťou faktúry do konca marca 2015.
    
                                                                                           Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                  starostka

Starostka  informovala  o došlej   anonymnej  žiadosti  o riešenie  vlakovej  dopravy.  Obec
Považany  požiada  o úpravu  grafikonu  železníc  na  najbližšom  zasadnutí  VÚC  Trenčín
v spolupráci s obcami Potvorice, Brunovce a Horná Streda. OZ berie na vedomie.
     

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

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

                         Mgr. Milan  Pullmann                ...........................  

  

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                       starostka
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