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

16. 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. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
5. Žiadosť  o kompenzáciu  nákladov  na  rekonštrukciu  prenajatých  obecných  priestorov-

Mgr. Ľuboš Stopka, 916 26 Považany č. 129.  
6. Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady 
7. Výstavba 2x bytový dom s 12 b.j. a technickej vybavenosti –informácia
8. Považanské Vianoce -16.12.2016 o 16,30 hod. 
9. Rôzne
10. Záver

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

Ospravedlnený: Ing. Rastislav Trebatický 
Starostka obce  navrhla rozšíriť program rokovania o nové body č. 9. a 10., ktoré budú znieť: 

9. Nájomná zmluva uzatvorená medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Považany, 916
26 Považany č. 188, IČO: 34012427 a obcou Považany , 916 26Považany č. 187, IČO:
00311944 

10. Dodatok  č.  10  k zmluve  č.  82/1999/2  o vývoze  ZKO  zo  smetných  nádob  v  obci
uzatvorená medzi Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom a Obcou Považany 916 26 Považany č. 187.

 Pôvodné body 9. a 10 z programu sa označia ako 11. a 12.

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:  Ivan Pekarovič
                                                                              Ing. Ján Gondár
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ  dňa  2.11.2016  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.



K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing. Jozef Jambor – sa informoval o dokončenie zadného chodníka, starostka odpovedala, že
ukončenie je odložené. Obdržal zoznam smetných nádob od obce, u niektorých domácností
by potreboval konzultáciu. Starostka odpovedala, že môže kedykoľvek vec prísť konzultovať
na ObcÚ.
p. Daniel Cibulka sa spýtal na kosenie vo Vieske pred f. Dujka. Starostka odpovedala, že dané
pozemky  nie  sú  vo  vlastníctve  obce  Považany, patria  súkromným  vlastníkom,  ktorí  boli
upozornení na nutnosť kosenia. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemky sú tak zarastené, že nik
nemá vedomosť o tom, či sa tam nenachádzajú nejaké skaly, betóny prípadne iné prekážky,
parcely je nutné pokosiť ručne a až  potom tam môžu ísť stroje.       
 
K bodu  3/  Modernizácia,  prevádzka  a údržba  sústavy  verejného  osvetlenia  obce
Považany s použitím LED technológie

Starostka  obce  privítala  na  rokovaní  OZ  p.  Knappa  z firmy  AEgroup  Piešťany,   ktorý
ozrejmil  poslancom  OZ  požadované  doručené  tabuľky,  kde  boli  rozdelené  zvlášť  len
rekonštrukcia starej sústavy, zvlášť rekonštrukcia starej sústavy  + doplnenie o nové svietidlá,
zvlášť len vyčíslenie výstavby novej siete v Mošovciach 2. Po diskusií poslanci OZ schvaľujú
variantu výmeny starej  sústavy + doplnenie o nové svietidlá a výstavbu novej siete v časti
Mošovce  2.  Po  výstavbe  bude  víťazná  firma,  ktorá  vyhrá  verejné  obstarávanie  zmluvne
zaviazaná  prostredníctvom  fin.  programu  SlovSEFF  III  uchádzať  sa  o grand  z EBRD  do
výšky 15% z investície do modernizácie sústavy VO. Zároveň budeme požadovať vianočnú
výzdobu na hlavnej ulici.     

Uznesenie OZ č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
a) zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Považany , „pôvodná sústava

rozšírená  o novú  IBV  Mošovce  2“  a odovzdanie  sústavy  verejného  osvetlenia  do
správy za účelom jej prevádzky a údržby na dobu 15 rokov

b) výšku predpokladanej hodnoty zákazky na celé trvanie zmluvného vzťahu 146 600,-
EUR bez DPH.

Obecné  zastupiteľstvo  poveruje  starostu  obce  na  všetky  právne  úkony  týkajúce  sa
modernizácie  sústavy  verejného  osvetlenia,  vrátane  zabezpečenia  realizácie  verejného
obstarávania príslušnou metódou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, smerujúce k realizácií vyššie uvedeného zámeru. 

 
                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 4/ Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
 
K predloženému plánu práce HK poslanci navrhli spojiť body, a to  2.a 6. do jedného bodu 2.
a v rámci  bodu  6.  vykonať  kontrolu  v Základnej  škole  kardinála  Alexandra  Rudnaya
v Považanoch. Následne plán práce HK poslanci OZ schválili 8 hlasmi za.   

Uznesenie OZ č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Považany



schvaľuje 
plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

K bodu 5/  Žiadosť  o kompenzáciu  nákladov  na  rekonštrukciu  prenajatých obecných
priestorov- Mgr. Ľuboš Stopka, 916 26 Považany č. 129.  
Starostka predložila  poslancom OZ žiadosť p.Stopku s rozpisom jednotlivých nákladov na
rekonštrukciu Športclubu Považany. Prevádzka bola po poslednom nájomcovi v dezolátnom
stave. Komisia  finančná a výstavby, p. Cibulka a p. starostka by mali ísť 23.11.2016 nafotiť
terajší stav, aby p. Stopka pri ukončení nájomnej zmluvy odovzdal obci  bar v takom stave
ako je teraz. Odpustilo by s mu nájomné za 5 rokov. Nájomca musí dodať všetky doklady na
sumu  8475,-EUR.  Po  diskusií  poslanci  OZ  schvaľujú  5  hlasmi  kompenzáciu  nákladov,
2 poslanci boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.  

Uznesenie OZ  č.71/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
vzájomné započítanie úhrady 5 ročných nájmov (1695,-EUR/1rok)  za Športclub a nákladov
vynaložených na jeho rekonštrukciu, ktoré boli vo výške 8475,-EUR tak, že nájomca predloží
všetky doklady na sumu 8475,-EUR a ak dôjde k ukončeniu nájomného vzťahu skôr ako za 5
rokov,  nájomca  nebude  môcť  vymáhať  žiadne  finančné  nároky  na  predmet  nájmu  a  pri
ukončení  nájomného  vzťahu  musí  odovzdať  predmet  nájmu  prenajímateľovi  v stave
k 23.11.2016 a v zmysle vyhotovenej fotodokumentácie.  

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka
    
K bodu 6/ Odmeny poslancov OZ a členov komisií, odmeny členov redakčnej rady 
Predseda finančnej komisie Ing. Mišura predložil poslancov OZ návrh odmien poslancov OZ,
ktorý obsahuje účasť na zastupiteľstvách a aktivity, odmeny 1 člena komisie a návrh odmien 3
členov redakčnej rady.  Po diskusií poslanci OZ schvaľujú odmeny 8 hlasmi za  

Uznesenie OZ č.72/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
 odmeny poslancov OZ v celkovej výške 2385,90 EUR, členov komisií vo výške 13,30 EUR
a členov redakčnej rady vo výške 310,- EUR.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

K bodu 7/  Výstavba 2x bytový dom s 12 b.j. a technickej vybavenosti –informácia
Starostka  obce  informovala  poslancov  o pripravovanej  novele  vyhlášky,  ktorá  pojednáva
o spôsobe financovania výstavby bytov, kde by malo byť od nového roku možné čerpanie
100% úveru s 0%-tným úrokom z úveru ŠFRB, kde by sa však priemerne navýšila splátka
o 20,94 eur. Toto navýšenie je spôsobené tým, že by sa nečerpala dotácia z Ministerstva  
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je na zvážení, či bude výstavba financovaná
formou úver  + dotácia,  alebo len 100% úver. Po diskusií  poslanci   neschválili   možnosť



čerpania splácania úveru ŠFRB pri 0% úrokovej sadzby 4 hlasmi za 4 hlasmi proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.  

Uznesenie OZ  č. 73/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

neschvaľuje
financovanie výstavby nájomných bytov  100% -ným  úverom ŠFRB pri 0% úrokovej sadzbe
                                                                                    

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                 starostka
    
K bodu 8/ Považanské Vianoce -16.12.2016 o 16,30 hod. 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s programom tohtoročných Považanských Vianoc.
V programe vystúpia  deti  MŠ a ZŠ a následne sa  uskutočnia  Vianočné trhy  žiakov.  Ako
občerstvenie detí budú Hot-dogy, detský vianočný punč. Pre deti sa bude konať diskotéka do
22.00 hod. Stretnutie  poslancov je o 16,00 hod. Po diskusií poslanci OZ schvaľujú akciu 8
hlasmi za. 

Uznesenie OZ č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje 
 akciu „Považanské Vianoce“ s občerstvením. 

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu  9/  Nájomná  zmluva  uzatvorená  medzi  Rímskokatolíckou  cirkvou,  farnosť
Považany, 916 26 Považany č. 188, IČO: 34012427 a obcou Považany , 916 26 Považany
č. 187, IČO: 00311944 
Starostka obce predložila nájomnú zmluvu , kde predmetom nájmu je cintorín v Kríži , ktorý
sa nachádza na pozemku EKN č.  366,  druh pozemku ostatná plocha,  o výmere 4147 m²,
zapísaného na LV č.  439 v k.ú.  Považany, ktorý je  vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Považany. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov od 1.1.2017 a nájomné
je 1,- EUR/rok. Po diskusií poslanci OZ schvaľujú nájomnú zmluvu 8 hlasmi za.    

Uznesenie OZ č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje  
nájomnú zmluvu  uzatvorenú  medzi  Rímskokatolíckou  cirkvou,  farnosť  Považany, 916 26
Považany č. 188, IČO: 34012427 a obcou Považany, 916 26 Považany č. 187, IČO: 00311944

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                              starostka

K bodu 10/ Dodatok č. 10 k zmluve č. 82/1999/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci
uzatvorená medzi Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 4, 915
01 Nové Mesto nad Váhom a Obcou Považany 916 26 Považany č. 187.
Starostka  obce predložila  doručený dodatok č.  10 k zmluve o vývoze TKO, ktorú máme
uzatvorenú  s TSM  Nové  Mesto  nad  Váhom.  K veci  dodala,  že  naposledy  sme  dodatok



uzatvárali s účinnosťou od  1.1.2013. Dodatkom sa menia platobné podmienky v čl. 5 ods. 1
zmluvy, a to v písm. d), kde sa zvyšuje výška poplatku za 110l nádobu z 0,40 EUR na 0,50
EUR a v písm. e) kde sa zvyšuje výška poplatku za 1100 l nádobu z 4,40 EUR na 5,00 EUR.
OZ schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 10  8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 10 k zmluve č. 82/1999/2 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci
medzi Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 4, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom a Obcou Považany 916 26 Považany č. 187.

                                                                                     Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 11/  Rôzne
Starostka  informovala  poslancov  OZ  o pripravovanom  verejnom  obstarávaní  na  nákup
veľkokapacitných  kontajnerov,  a to  v počte  3  ks  otvorený  kontajner  v objeme  7m³,  1  ks
otvorený kontajner v objeme 5m³ a 1 ks zatvorený kontajner v objeme 5m³, ktorý bude slúžiť
na stavebný odpad.  

K bodu 12/ Záver                                                                               

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

Overovatelia :   Ivan Pekarovič                 ............................

                          Ing. Ján Gondár               ............................  

                                                                                         Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                                starostka         
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