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

18. mája  2017 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. Riešenie miestnej komunikácie IBV„ Za štadiónom“- informácia
4. Záverečný účet obce Považany za rok 2016
5. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2017
6. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017 
7. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom

(multifunkčné ihrisko Považany)
8. Deň detí -10.06.2017 
9. Stretnutie Viesok na Slovensku – Víska u Chotěboře - 17.06.2017
10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.3/2017 
11. Rôzne
12. Záver

Starostka  obce  informovala  poslancov  OZ,  že  z dôvodu  účasti  na  porade  starostov  dňa
25.05.2017  presunula plánované zasadnutie OZ na deň 18.05.2017. 

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

Ospravedlnený: Ivan Pekarovič 

Starostka obce navrhla doplniť bod 4 o predložené Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za rok 2016 a rozšíriť program rokovania o nový bod č. 11., ktorý bude
znieť: 

12. Nepeňažný  vklad  časti  majetku  obce  Považany  –  predĺženie  vodovodu do majetku
TVK, a.s. , Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín 
Pôvodné body 11. a 12 sa označia ako 12. a 13.

Predložený program  poslanci OZ  schválili 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Ladislav Mišura
                                                                                 Ing. Rastislav Trebatický
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubicu Mihálikovú



K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  23.03.2017  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing. Ladislav Mišura – žiadal,  aby pracovníci MOS pri  kosení cintorínov kládli  na hroby
igelit,  aby  pokosená  tráva  nefŕkala  na  hroby.  Starostka  odpovedala,  že  kosenie  cintorína
v rámci úzkych priestorov medzi hrobmi  je  už teraz dosť náročné a samotná úprava hrobu po
kosení je v rukách majiteľov hrobov.  
Ing.  Andrej  Jambor  –  požiadal  o zaslanie  výzvy  PD  Považie  Považany  na  pokosenie
trojuholníka vo Vieske. Starostka odpovedala, že výzvu zašle na PD. 
PaedDr.  Milan  Pullmann  sa  spýtal  na  priechod  pre  chodcov  v Mošovciach.  Starostka
odpovedala, že požiadavku bude na SSC urgovať.   
Od  obce  prišlo  vyrozumenie  ohľadne  chovu  ošípaných  Jánom Gregorom,  problémy stále
pretrvávajú, občania nevedia aký je znova dôvod, lebo jednu dobu to nebolo cítiť. Starostka
obce odpovedala, že všetky riešenia v rámci kompetencií orgánov verejnej správy (Okresná
veterinárna  správa,  Úrad  verejného  zdravotníctva,  Okresný  úrad-odbor  ŽP,  obec)   sú
vyčerpané a sťažovatelia by sa mohli obrátiť na príslušný okresný súd, so spísaním návrhu im
bude nápomocná. 
Ing. Brna – sa spýtal, čo sa robí ohľadne kanalizácie. Starostka odpovedala, že v minulom
roku vyšla výzva, kde sme sa na TSK uchádzali o pridelenie fin. prostriedkov. Výzva bola cca
za 2 mes. ministerstvom zrušená. Následne prišlo oznámenie, že nie sme oprávnenou obcou
čerpať prostriedky z IROP, nakoľko sme zaradení v aglomerácií s inými obcami a máme viac
ako 2000 ekvivalentných obyvateľov. Súčasne však že nemôžeme čerpať ani z operačného
programu  kvalita  ŽP.  Preto  starostka  v septembri  2016  listom  požiadala  Ministerstvo
pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka  o zaradenie  obce  Považany  medzi  oprávnených
prijímateľov.  Asi  o mesiac  prišla  odpoveď  z ministerstva,  že  obec  Považany  bude
oprávneným žiadateľov pre  oblasť  podpory verejných kanalizácií  pre  obce  od 1000-2000
obyvateľov. To značí, že čerpať fin. prostriedky nebudú môcť obce do 1000 obyvateľov, t.j.
ani obec Potvorice. Keď by sme obdržali fin. prostriedky nemali by sem ako viesť výtlak cez
obec Potvorice a Brunovce do prvej šachty v Hornej Strede. To znamená, že by sme sa len
„zakopali“,  ale  splaškové  vody  by  sme  nemali  ako  odvádzať.   Preto  sa  starostka  obce
rozhodla  vstúpiť  do  rokovania  s TVK ,  a.s.  Trenčín  a  otočením kanalizácie  sa  výtlakom
dostať do ČOV Nové Mesto nad Váhom. Výtlak by bol vedený  krajom účelovej komunikácie
Povodia Váhu okolo Biskupického kanála. TVK a Povodie Váhu s navrhovanou alternatívou
súhlasili.  Jedná sa najmä z ekonomického hľadiska o výhodnejšiu variantu,  keďže  výtlak
kanalizácie do Hornej Stredy by predstavoval sumu cca 1 600 000 EUR (8 000m x200 EUR
bez DPH/1m), pričom výtlak do existujúcej ČOV Nové Mesto nad Váhom by predstavoval
cca 900 000 EUR (4 500mx200 EUR bez DPH/1m).    Je potrebné zdôrazniť, že ČOV Nové
Mesto  nad  Váhom  je  zariadením,  ktoré  v uplynulom  roku  prešlo  veľkou  rekonštrukciou
z prostriedkov EÚ a je tohto času vybavená najmodernejšími technologickými zariadeniami,
spĺňajúcimi  najprísnejšie  ekologické  normy  platné  pre  vypúšťanie  vyčistených
odkanalizovaných vôd do povrchových vôd. Pri realizovanej rekonštrukcií došlo k zvýšeniu
kapacity  ČOV,  takže  i navýšené  množstvo  privádzaných  splaškových  vôd  nebude  pre
prevádzkovanie predstavovať žiaden technický problém, skôr naopak, pri  ich dostatočnom
objeme dochádza i k lepšiemu fungovaniu celého systému prečisťovania. Toho času je naša
žiadosť takého riešenia na ministerstve ŽP.     



K bodu 3/ Riešenie miestnej IBV „ Za štadiónom“  - informácia
Starostka informovala  poslancov OZ, že listom oslovila všetkých vlastníkov pozemkov, na
ktorých  by  prichádzalo  do  úvahy  zokruhovanie  existujúcej  MK  k ihrisku.  P.  Štichauer-
s odpredajom svojich podielov  súhlasil, definitívne rozhodnutie bude závisieť na ponuke OÚ,
najmä na cene, ktorá mu bude ponúknutá. Ing. Dinga zaslal totožnú odpoveď.  
Súrodencom Jošticovcom sa ako najreálnejšie javilo riešenie príjazdu vozidiel s materiálom
cez majer a výjazd prázdnych  cez „uličku“ Zdôraznili, že ako stavebníci si všetky záväzky
vyplývajúce z dohody s obcou plnia a teda dostatočne participujú na budovaní tejto časti obce
bezodplatným  prevodom  stoviek  m²  pozemku  –  spolu  s už  vybudovaným  verejným
osvetlením- do majetku obce. 
Železnice SR – žiadali doplniť žiadosť o mapy v mierke 1:1000 s farebne ozn. požadovanej
časti  pozemkov  na  odpredaj  s orientačným  vyčíslením  v m²  s upozornením,  že  ZŠR  sú
povinné predaj majetku realizovať formou ponukového konania. 
Rímsko-katolícka  cirkev,  farnosť  Považany  a Ing.  Rastislav  Trebatický do rokovania  OZ
svoje písomné vyjadrenie na OÚ nedoručili. 
Poslanci OZ sa rozhodli si alternatívu cez majer osobne prejsť po ukončení zasadnutia OZ
a vecou sa budú opätovne zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ. 

K bodu 4/ Záverečný účet obce za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2016

Starostka  predložila   k rokovaniu  OZ Záverečný  účte  obce  Považany  za  rok  2016,  ktorý
vypracovala  účtovníčka  p.  Brnová.   Zároveň  predložila  stanovisko  hlavného  kontrolóra
k návrhu záverečného účtu za rok 2016.  Poslanci po diskusii schvaľujú Záverečný účet obce
Považany za rok 2016 8 hlasmi za a zároveň berú na vedomie správu hlavného kontrolóra za
rok 2016.

Uznesenie OZ č. 20/2017/A
Obecné zastupiteľstvo obce Považany

schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstve schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 73 091,76
EUR. 

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                          starostka
Uznesenie OZ č. 20/2017/B  
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Považany k návrhu záverečného účtu za rok 2016.

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

K bodu 5/ Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2017
Starostka informovala o rozpočtovom opatrení č.1/2017 po predložení od účtovníčky obce,
presunom medzi položkami. Poslanci predložené rozpočtové opatrenie schválili 8 hlasmi za. 



Uznesenie OZ č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2017
                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 6/ Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017 
Starostka  informovala  o čerpaní  rozpočtu  za  1.štvrťrok  2017.  Poslanci  zobrali  čerpanie
rozpočtu za 1.štvrťrok 2017 na vedomie 8 hlasmi za.  

Uznesenie OZ č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017

                                                                        Mgr. Eva Ninisová
                                                                               starostka

K bodu 7/ Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad
Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
Starostka  predložila návrh nájomnej zmluvy s Petrom Pálkom Nové Mesto  nad Váhom  na
prenájom multifunkčného ihriska Považany 155 za sumu 800 Eur  s platnosťou od 19.5.2017
do 19.5.2018. Poslanci OZ schvaľujú  uzatvorenie nájomnej zmluvy 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
nájomnú  zmluvu  na  prenájom  multifunkčného  ihriska  Považany  155  za  sumu  800  Eur
s Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom od 19.5.2017 do 19.5.2018.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu 8/ Deň detí  - 10.06.2017
Starostka  obce  informovala  poslancov  o zabezpečení  akcie  Deň  detí.  Zabezpečené  sú:
športové súťaže,  hľadanie pokladov,  skákací hrad,  nafukovacia šmýkalka,  koníky,  autíčka,
maľovanie na tvár,  hasiči,  občerstvenie, večerná opekačka. V riešení je flourbalový turnaj,
keďže sa tohto času začína rekonštrukcia podlahy telocvične. Ako alternatívna by mohol byť
napr. turnaj vo vybíjanej. P. riaditeľ oslovil skautov, ktorí by mali pre deti taktiež pripraviť
jednu atrakciu.  Zmena programu je  vyhradená.   Poslanci  OZ schvaľujú akciu Dńa detí  8
hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
usporiadanie a finančné zabezpečenia akcie „Deň detí“ dňa 10.06.2017.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka



K bodu 9/ Stretnutie „Viesky na Slovensku“ – Víska u Chotěboře -17.06.2017
Starostka  informovala  o priebehu  príprav  na  stretnutie  Viesok.  Do  dnešného  dňa  je
prihlásených cca 45 účastníkov stretnutia. Starostku obce na stretnutí zastúpi PaedDr. Milan
Pullmann,  keďže  v ten  istý  deň  sa  konajú  v našej  obci  primície.  Objednaný  je  autobus
s nákladmi , tričká s erbom a treba ešte zabezpečiť dary pre družobné obce. Poplatok sa bude
uhrádzať priamo v deň akcie.  V dotknutý deň sa zapojíme do všetkých športových súťaží:
minifutbal, streľba zo vzduchovky, drobné súťaže. Vystúpime aj s kultúrnym programom – p.
Mgr. Danka Zacharová vystúpi so spevom. Účastníci akcie si ďalej môžu zúčastniť prehliadky
Pivovaru s ochutnávkou ochutnávky. Poslanci OZ schvaľujú 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 

schvaľuje
účasť  zástupcov  obce  Považany  na  10.  ročníku  stretnutia  združenia  obcí  „Viesky  na
Slovensku“,  ktoré  sa  uskutoční  dňa 17.júna  2017 v obci  Víska  u Chotěboře  a    úhradou
nákladov účastníckeho poplatku, autobusu, tričiek s erbom a darčekmi pre družobné obce.  
                                                       

                              Mgr. Eva Ninisová
                                                                                               starostka

K bodu 10/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.3/2017 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2017 predložila hlavná kontrolórka obce
p. Miháliková. Poslanci OZ berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 3/2017.

Uznesenie OZ č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2017.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 11/  Nepeňažný vklad časti majetku obce Považany – predĺženie vodovodu do
majetku TVK, a.s. , Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín 
V mesiaci jún 2017 sa uskutoční Valné zhromaždenie spoločnosti TVK, a.s. Trenčín, ktorého
je i obec Považany akcionárom. V obci máme novo vybudované predĺženie vodovodu v IBV
„Za štadiónom“, ktorého náklady na vybudovanie prestavovali  23283,88 EUR. Všeobecná
hodnota tohto majetku zistená na základe znaleckého posudku je 12.200 EUR. Po diskusií
poslanci OZ schvaľujú nepeňažný vklad časti majetku obce Považany do TVK, a.s. 8 hlasmi
za.  

Uznesenie OZ č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
 schvaľuje
vklad  majetku  obce  Považany,  ako  nepeňažný  vklad  do  Základného  imania  akciovej
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne, Kožušnícka 4,   911
01 Trenčín, IČO 36 302 724 vo výške 12 200 EUR. 



Predmetom vkladu je časť nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Považany,
na  úseku verejných vodovodov  oceneného znaleckým posudkom č.8/2017 z apríla  2017,
ktorý bol vypracovaný znaleckou organizáciou TOP HOUSE spol. s r.o. Zlatovská č. 35 911
01 Trenčín. Všeobecná hodnota majetku je 12 200 EUR a to:

Nehnuteľnosti, ktoré sa nezapisujú v katastri nehnuteľností : 
Líniové stavby :

Stavba – Obytná zóna za štadiónom - Považany – obj. SO 02 predĺženie vodovodu, ktorá sa
nachádza na pozemku parc. č. 1213/1 v k. ú. Považany 

- Vodovod HDPE 100, DN v dĺžke 260,85 m
- Podzemné hydranty 1 ks

 
Mgr. Eva Ninisová

                     starostka obce

 K bodu 12/ Rôzne
1. Starostka  informovala  o podaní  žiadosti  MŠ Považany  na  preplatenie  autobusu  na

koncoročný zájazd do ZOO Lešná. OZ po diskusii súhlasí s preplatením faktúry za
dopravu autobusom vo výške 280,-eur  pre MŠ Považany 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 28/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

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

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
        starostka obce

2. Starostka obce informovala poslancov OZ , že podľa oznámenia konateľa spoločnosti
Innovia, s.r.o. Trnava, podpísali zmluvu o úvere na výstavbu bytoviek a so stavbou sa
začne do 2 týždňov (1.6.2017). 

K bodu 13/ Záver                                                                               

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

Overovatelia :   Ing. Ladislav Mišura               ............................

                          Ing. Rastislav Trebatický        ...........................  

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka                                        
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	Ing. Brna – sa spýtal, čo sa robí ohľadne kanalizácie. Starostka odpovedala, že v minulom roku vyšla výzva, kde sme sa na TSK uchádzali o pridelenie fin. prostriedkov. Výzva bola cca za 2 mes. ministerstvom zrušená. Následne prišlo oznámenie, že nie sme oprávnenou obcou čerpať prostriedky z IROP, nakoľko sme zaradení v aglomerácií s inými obcami a máme viac ako 2000 ekvivalentných obyvateľov. Súčasne však že nemôžeme čerpať ani z operačného programu kvalita ŽP. Preto starostka v septembri 2016 listom požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o zaradenie obce Považany medzi oprávnených prijímateľov. Asi o mesiac prišla odpoveď z ministerstva, že obec Považany bude oprávneným žiadateľov pre oblasť podpory verejných kanalizácií pre obce od 1000-2000 obyvateľov. To značí, že čerpať fin. prostriedky nebudú môcť obce do 1000 obyvateľov, t.j. ani obec Potvorice. Keď by sme obdržali fin. prostriedky nemali by sem ako viesť výtlak cez obec Potvorice a Brunovce do prvej šachty v Hornej Strede. To znamená, že by sme sa len „zakopali“, ale splaškové vody by sme nemali ako odvádzať. Preto sa starostka obce rozhodla vstúpiť do rokovania s TVK , a.s. Trenčín a otočením kanalizácie sa výtlakom dostať do ČOV Nové Mesto nad Váhom. Výtlak by bol vedený krajom účelovej komunikácie Povodia Váhu okolo Biskupického kanála. TVK a Povodie Váhu s navrhovanou alternatívou súhlasili. Jedná sa najmä z ekonomického hľadiska o výhodnejšiu variantu, keďže výtlak kanalizácie do Hornej Stredy by predstavoval sumu cca 1 600 000 EUR (8 000m x200 EUR bez DPH/1m), pričom výtlak do existujúcej ČOV Nové Mesto nad Váhom by predstavoval cca 900 000 EUR (4 500mx200 EUR bez DPH/1m). Je potrebné zdôrazniť, že ČOV Nové Mesto nad Váhom je zariadením, ktoré v uplynulom roku prešlo veľkou rekonštrukciou z prostriedkov EÚ a je tohto času vybavená najmodernejšími technologickými zariadeniami, spĺňajúcimi najprísnejšie ekologické normy platné pre vypúšťanie vyčistených odkanalizovaných vôd do povrchových vôd. Pri realizovanej rekonštrukcií došlo k zvýšeniu kapacity ČOV, takže i navýšené množstvo privádzaných splaškových vôd nebude pre prevádzkovanie predstavovať žiaden technický problém, skôr naopak, pri ich dostatočnom objeme dochádza i k lepšiemu fungovaniu celého systému prečisťovania. Toho času je naša žiadosť takého riešenia na ministerstve ŽP.
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