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

2.novembra  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. Modernizácia,  prevádzka  a údržba  sústavy  verejného  osvetlenia  obce  Považany

s použitím LED technológie
4. Rôzne
5. 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. 
PaedDr. Milan Pullmann prišiel o 17.05 hod.
Vzhľadom na  hlavný  bod  rokovania  OZ,  a to  Modernizáciu,  prevádzku  a údržbu  sústavy
verejného osvetlenia obce Považany s použitím LED technológie za prítomnosti p. Knappa
z AEgroup Piešťany  – starostka obce navrhla, aby poslanci OZ prerokovali bod č. 3 ako bod
č.1. 
Predložený program  poslanci OZ  schválili 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 66/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje

predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Rastislav Trebatický
Ing. Karol Brna 

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu  3/  Modernizácia,  prevádzka  a údržba  sústavy  verejného  osvetlenia  obce
Považany s použitím LED technológie

Starostka obce privítala na pôde OcÚ Považany p. Knappa z AEgroup Piešťany a odovzdala
mu slovo.  P.  Knapp predložil  návrh  možností  financovania,  priložený  v prílohe  č.4  tohto
návrhu.  Rozpočtové  náklady  rekonštrukcie  by  boli  asi  89  tisíc  eur,  pri  zobraní  úveru  sa
hodnota navýši na 105 tis.  eur.  V prípade financovania modernizácie  verejného osvetlenia
zhotoviteľom cez dodávateľský úver sa celková suma bude pohybovať  cca 123 711,48 eur.
Cez PPP projekt dodávateľ financuje celú rekonštrukciu a i rozšírenie sústavy o nových 16
osvetľovacích  telies  a po  jej  ukončení,   po  dobu  15  rokov  by  ju  následne  prevádzkoval,



vykonával pravidelnú údržbu a uhrádzal náklady za energie. Po uplynutí tejto doby VO prejde
do majetku obce.  Maximálny poplatok s DPH by bol 977 eur a údržba 175 860 Eur s DPH.
Obec nemá vlastné prostriedky na prestavbu radšej by riešila rekonštrukciu cez dodávateľov
(grant sa mení každého štvrťroka). Nie je možnosť spravovať si to sami. Musí sa o to niekto
starať – doplnenie 16 svietidiel aj s Mošovcami 2.
Po  diskusií  poslanci  OZ  žiadali  predložiť  obci  zvlášť  rozpočet  na  nové  osvetlenie  -16
osvetľovacích bodov a zvlášť rozpočet na rekonštrukciu starej sústavy. P. Knapp uviedol, že
podklady dodá v priebehu budúceho týždňa, do 8.11.2016. Na otázku poslancov OZ ako dlho
by trvala realizácia odpovedal, že verejné obstarávanie by mohlo byť ukončené do 2 mesiacov
(súťažné podklady sú schválené), samotná realizácia výmena kus za kus, prípadne výstavba
nových  osvetl.  bodov  musí  byť  ukončená do 6  mesiacov  od podpisu  zmluvy s víťazom
verejného obstarávania.  
Investícia – na súčasný stav, investícia na montážne práce, na nové vedenie, pri plnohodnotná
spotreba,  ak  obec  nechce  brať  úver  je  investícia  cez  PPP  najvhodnejším  riešením.
Rozhodnutie sa odkladá na 16.11. 2016 – na riadne zastupiteľstvo.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing. Mišura upozornil na výtlk na hlavnej ceste pred RD č.393 a pred RD č.361  – veľmi to
búcha.
PaedDr. Pullmann – vo Vieske vyjadrili občania požiadavku  presunúť kontajnery od zvonice
vedľa domu p. Jamborovej, prípadne oproti p. Čavojskému. 

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  27.10.2016  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 4/ Rôzne
Starostka predložila žiadosť pána Petra Kubicu, Považany – Mošovce č. 416 na jednorazovú
finančnú pomoc na zakúpenie dreva na zimu. Poslanci OZ neschvaľujú predloženú žiadosť 9
hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

neschvaľuje
jednorazovú finančnú pomoc na zakúpenie dreva na zimu pre p. Petra Kubicu, Považany –
Mošovce č. 416.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka
K bodu 6/ Záver                                                                               

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

Ing. Karol Brna ............................

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                            starostka   
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