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

 dňa 19. apríla 2018 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. IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava – Dodatok č. 3 k zmluve o uzatvorení

budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 29.10.2015
4. Západoslovenská distribučná,  a.s.  Čulenova 6,  816 47 Bratislava -  Zmluva o užívaní

časti podperných bodov
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.3/2018, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN

č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 a v znení VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných
prostriedkov  určených  na  mzdy  a prevádzku  na  dieťa  materskej  školy  a žiaka
školského zariadenia 

6. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 
7. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom

(multifunkčné ihrisko Považany)
8. Deň detí -26.05.2018 
9. Rôzne
10. Záver

Nakoľko bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ  za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: -
Vzhľadom na prítomnosť hostí, starostka obce navrhla obdržanú žiadosť ozn. ako „ Žiadosť
o doplnenie  programu  zasadnutia.  Info  o našom  probléme“  obdržanú  od  p.  Ľubomíry
Barancovej,  p.  Drahuši  Klačmanovej,  p.  Heleny  Foltýnovej,  p.  Márií  Trebatickej  a p.
Miroslava Foltýna prerokovať ako bod č.2 s tým, že pôvodné body rokovania sa označia ako
bod č. 3 až 11. Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 9 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:   Ing. Jozef Jambor
                                                                                 Ivan Pekarovič 

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica plánovaného zasadnutia OZ dňa 20.03.2018 bola prečítaná a skontrolované plnenia
uznesení. Overovatelia zápisnicu podpísali.



K bodu 2/ Podnet občanov 
Úvodom prečítala p. Ľ. Barancová podanie, z ktorého obsahu vyberáme. Menovaná vyjadrila
žiadosť o poskytnutie informácií ohľadom riešenia o odstránenie stavu,  vyústenia prístupovej
komunikácie  z plánovanej  novej  Obytnej  zóny  za  štadiónom,  ktorá  bude  napojená  na  už
jestvujúcu komunikáciu od konca plota p. Barancovej a Ing. Trebatického smerom k novej
obytnej zóne za štadiónom. Podľa ich názoru už existujúca  komunikácia od hlavnej cesty
( cesta prvej triedy 61)  po novo napojenú nespĺňa z bezpečnostného hľadiska požadované
parametre STN 736110, ktorá síce hovorí, že jednopruhová cesta obojsmerná ( C3) má mať
šírku 2,75 m bez krajníc. Cesta nemá chodník, prípadne aspoň pruh pre chodcov. Či teda je
možné na ňu napojiť novú dvojprúdovú komunikáciu? Podľa ich názoru v mieste napojenia
vznikne  medzi  domami  lievik,  a hrozí  dopravná  kolízia.  Jedná  sa  o vysoko  rizikovú
komunikáciu hlavne v letnom období, kedy je tu vďaka tomu, že sa tam nachádza Šport Club,
detské  a futbalové  ihrisko,  väčšia  frekvencia,  mamičiek  s kočíkom,  detí  a iných  chodcov.
V prípade ohrozenia chodcov nie je možnosť úniku, lebo po oboch stranách sa nachádza plot.
Spýtala sa kedy bude upravená komunikácia, ktorá vedie od hlavnej komunikácie ku ihrisku?
Starostka odpovedala, že do vynesenia rozsudku, nie je v danej veci možné nič konať, keďže
v danej  veci  je   Krajským súdom v Trenčíne  vydané predbežné opatrenie,  ktoré  zakazuje
akýmkoľvek spôsobom nakladať s dotknutou komunikáciou.  
Následne p. Barancová vyjadrila vieru v  prehodnotenie doterajšieho rozhodnutia poslancov
OZ,  aby každý občan  tejto obce, pokiaľ takáto možnosť existuje, sa cítil komfortne  a veril,
že predstaviteľom obce záleží aj na našich názoroch a pripomienkach. Práve poslanci majú
možnosť iniciovať zmenu územného plánu. ( Celý text podania tvorí prílohu k zápisnici) 
P. Foltýn sa vyjadril, že cesta je projektovaná až za stávajúcimi domami. Minulý týždeň sa po
daždi nedalo pozrieť na hodiny- odpočet vody, bolo to zaliate blatom. Denno –denne sú tam
kolízie áut. Po dostavaní 12 domov majú urobiť cestu. To môže trvať aj 20 rokov.  Vyjadril
nesúhlas  s geometrickým  plánom  cesty,  ktorý  bol  doručený  súdu  a poukázal  na  kópiu
katastrálnej mapy, kde nemá žiadne problémy s hranicami pozemku. Povedal, že práve oni
dali  na  hlavnú  cestu  5  m  z pozemku.  Starostka  uviedla,  že  v rohu  ich  pozemku
z východojužnej strany sa nachádza na pozemku vo vlastníctve obce.   Doporučila mu,  vec si
overiť na katastrálnom odbore.  
P. Trebatická povedala, že obec na nich nepozerá, preto si sami musia riešiť problémy. Spýtala
sa poslancov OZ, či sa cítia bezpečne, keď idú na ihrisko aj s deťmi 
Pani Klačmanová povedala, že musia dávať pozor, pri vstupe na hlavnú cestu. 
Ing. Rastislav Trebatický sa vyjadril, že sa hanbí ako poslanec, že tam malo byť doriešené
zokruhovanie. Navrhuje prechod cez staničnú ulicu. 
P. Foltýn povedal, že každá cesta má mať určité parametre, táto ich nespĺňa. Vraj im bolo
povedané, že sa majú ísť súdiť s nimi. Keď prerábali žel. stanicu ťažké autá chodili  cez túto
uličku. Nepomohlo im ani keď ich zastavovali. 
P. Barancová navrhla stretnutie všetkých troch dotknutých strán, ako pri mediácií. Starostka
oponovala  že  OZ  nie  je  mediátor.  P.  Cibulka  pripomenul,  že  poslanci  sú  so  všetkým
oboznamovaní priebežne, a že tým ako to pani Barancová prezentovala sa cíti byť dotknutý. 

   
K bodu 3/ Interpelácie poslancov
p. Mišura – bol pozvaný od pána Lukáča, pretože  z chovu p. Jána Gregora je smrad a kopec
hnoja. 
p. Pekarovič – je potrebné niečo robiť s p. Krajčovicom- nadáva všetkým okoloidúcim. Pred
týždňom tam boli  policajti,  obvinili  p.  Hlatkého,  že  im hádže  klince  do  vjazdu,  zároveň
neumožnili p. Borsovi opravu poistky na stĺpe. 



Ing.  Gondár  -   sa  spýtal  na  stavebný  obvod  za  školou.  Starostka  odpovedala,  že  všetky
stavebné povolenia sú vydané, právoplatné. Podklady pre elektriku bola odovzdať v TN, je
však potrebné ešte predložiť projekt DUR. Projektant to prekresľuje.  Inžinierske  siete sú
vedené na pozemku obce. 
Ing.  Brna  –  čo  je  nové  v kanalizácií  –  starostka  odpovedala,  že  9.4.2018  prebehlo
posudzovanie  externými  hodnotiteľmi-  výsledok  nie  je  zatiaľ  známy,  ak  ho  bude vedieť,
oznámi to poslancom.  
p.Pekarovič
 – pokiaľ by nevyšla kanalizácia – treba vyčleniť peniaze na opravy chodníkov- najmä na
miesta, kde sú prepadnuté,
- je  potrebné upozorniť  firmu Trewin,  aby si  osadila  označenia a navigácie  pre vodičov,

 kamióny vchádzajú do Mošoviec- dediny , blúdia a zle sa im tam otáča. 
PaedDr. Pullmann  - žiadal vybudovať priechody pre chodcov v Mošovciach na zastávke, na
ihrisko a vo Vieske za zastávke, aby sa dalo prejsť cez cestu. Ak bude treba – urobiť kúsok
chodníka vo Vieske, aby sa tam dalo prejsť. Starostka odpovedala,  že ak nedostaneme na
multifunkčné, na ktoré máme odložené finančné prostriedky na spoluúčasť, pôjdeme na  3
priechody pre chodcov. 

K bodu 4/ IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava – Dodatok č. 3 k zmluve
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 29.10.2015
Dodatok  č.  3  obsahuje  len  doplnenie  čísla  účtu  firmy  IC  Holding,  na  ktorý  im  budú
poskytnuté finančné prostriedky  z úveru z banky. Po diskusií poslanci OZ schválili Dodatok
č.3, 9 hlasmi za . 

Uznesenie OZ č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 

schvaľuje

Dodatok č. 3 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 29.10.2015 uzatvorený
medzi obcou Považany a formou IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava  

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                          starostka

K bodu 5/  Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Zmluva
o užívaní časti podperných bodov
Zmluva bola zaslaná k pripomienkovaniu. Starostka zatiaľ doplnila čísla podporných bodov,
ktoré získala na ZDS. Poslanci po diskusií skonštatovali, že pripomienky zašlú písomne, aby
mohli byť zaslané druhej strane a následne sa bude o jej schválení rokovať na OZ.  

K bodu 6/   Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Považany č.3/2018,  ktorým sa  mení
a dopĺňa VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 a v znení VZN č. 1/2018 o určení výšky
finančných  prostriedkov  určených  na  mzdy  a prevádzku  na  dieťa  materskej  školy
a žiaka školského zariadenia 
Starostka predložila poslancom znenie VZN č. 3/2018. Finančné prostriedky pre školstvo sme
už schvaľovali, ale následne prišla zo školského úradu NMnV opravená informácia, že do
financovania  školskej  jedálne  sa  nezapočítavajú  deti  MŠ,  preto  je  opravený  len  riadok
ohľadne školských jedální. Poslanci OZ po diskusií schvaľujú VZN č. 3/2018 9 hlasmi za.  



Uznesenie OZ č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.3/2018,  ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č.
9/2012  v znení  VZN  č.  2/2013  a  v znení  VZN  č.  1/2018  o určení  výšky  finančných
prostriedkov  určených  na  mzdy  a prevádzku  na  dieťa  materskej  školy  a žiaka  školského
zariadenia 

Mgr. Eva Ninisová
                                                                              starostka

K bodu 7/ Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 
Starostka  informovala  o čerpaní  rozpočtu  za  1.štvrťrok  2018.  Poslanci  zobrali  čerpanie
rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 na vedomie 9 hlasmi za.  

Uznesenie OZ č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018

                                                                        Mgr. Eva Ninisová
                                                                               starostka

K bodu 8/ Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad
Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
Starostka obce predložila zmluvu o nájme multifunkčného ihriska. Ing. Gondár k prenájmu
uviedol, že prenajímateľ trvá na vyzametaní kurtov, a oškriabaní machu po zime. Taktiež je
ihrisko  čoraz  menej  využívané,  za  posledný  rok  prenájmu  to  bolo  len  100  hodín.
Skonštatoval, že už ani on nemá toľko času odovzdávať kľúče. Vhodné by bolo, keby bola
ešte jedna osoba, ktorá by pomohla. Po diskusií poslanci OZ neschválili zmluvu o nájme 8
hlasmi proti, 1 poslanec sa zdržal hlasovania. 

Uznesenie OZ č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany 

neschvaľuje  
nájomnú  zmluvu  medzi  obcou  Považany  a p.  Petrom  Pálkom  Nové  Mesto  nad  Váhom
(multifunkčné ihrisko Považany)

Mgr. Eva Ninisová
                                                                               starostka

K bodu 9/ Deň detí  - 26.05.2018
Starostka obce informovala poslancov o zabezpečení akcie Deň detí. Tento rok sa uskutoční
v areáli  TJ  „  Družstevník“  Považany.  Od 13.00 hod.  bude zákaz  vjazdu OMV do areálu.
Zabezpečené sú: športové súťaže, dva skákacie hrady, maľovanie na tvár, kone, streľba zo
vzduchovky, minifutbal, hasiči a občerstvenie. Zmena programu je vyhradená.  Poslanci OZ
schvaľujú akciu Dňa detí 9 hlasmi za. 



Uznesenie OZ č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany

schvaľuje
usporiadanie a finančné zabezpečenia akcie „Deň detí“ dňa 26.05.2018.

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu 10/ Rôzne
1. Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení  našej  žiadosti  o nenávratný

finančný  príspevok  na  zníženia  energetickej  náročnosti  budovy  Materskej  školy
Považany v hodnote 585 703,45 EUR. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo
výške 616 529,95 EUR, rozdiel predstavuje 5% spoluúčasť obce Považany. 

2. Starostka obce informovala poslancov OZ, že sa v dňoch 22.-23.3.2018 zúčastnila
pracovného stretnutia štatutárnych zástupcov obcí „Viesky na Slovensku“.  Súťažiť sa
bude   v nasledovných  disciplínach:  minifutbal,  stolný  tenis,  molky,  rybolov,  tenis
a v malých súťažiach.  Približný program Viesok: 9.00 – 10.00 príchod účastníkov,
10.00-11.00  sprievod  obcou  na  Športový  štadión,  11.00-11.45  hod.  slávnostné
otvorenie, od 12.00-12.45 hod. sv. omša, 13.00-14,30 prijatie štatutárov. Súťaže budú
prebiehať od 13.00 do 17,00 hod., od18.00-19.00 hod. vyhodnotenie súťaží. Od 19.00
do 20.00 hod. bude prebiehať vystúpenie obcí s kultúrnym programom. Od 21.00-
21.30  hod.  odovzdanie  poverovacích  listín  obci  Vieska  okres  Dunajská  Streda.
Večernú zábavu bude hrať ZH band. Sprievodnými akciami bude bábkové divadlo pre
deti, vystúpenie ochotníckeho divadla zo Šášovského Podhradia a ukážky kováčskeho
remesla.  Účastníci  si  budú  môcť  prezrieť  Šášovský  hrad,  kde  bude  zabezpečená
kyvadlová  doprava.  Podrobný  program  bude  obci  následne  doručený,  zmena
programu je vyhradená. 

3. Starostka  obce  informovala  poslancov  OZ,  že  dňa  12.05.2018  sa  uskutoční
Olympiáda detí MŠ na ihrisku TJ „ Družstevník“ Považany so začiatkom o 10,00 hod.
Súťažiť budú deti z obcí Považany, Potvorice, Brunovce, Horná Streda a Pobedim. 

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

K bodu 11/ Záver                                                                               

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

                         Ivan Pekarovič                          ............................  

                                                                                        Mgr. Eva Ninisová  
                                                                                             starostka                               
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	Pani Klačmanová povedala, že musia dávať pozor, pri vstupe na hlavnú cestu.
	Ing. Rastislav Trebatický sa vyjadril, že sa hanbí ako poslanec, že tam malo byť doriešené zokruhovanie. Navrhuje prechod cez staničnú ulicu.
	P. Foltýn povedal, že každá cesta má mať určité parametre, táto ich nespĺňa. Vraj im bolo povedané, že sa majú ísť súdiť s nimi. Keď prerábali žel. stanicu ťažké autá chodili cez túto uličku. Nepomohlo im ani keď ich zastavovali.
	P. Barancová navrhla stretnutie všetkých troch dotknutých strán, ako pri mediácií. Starostka oponovala že OZ nie je mediátor. P. Cibulka pripomenul, že poslanci sú so všetkým oboznamovaní priebežne, a že tým ako to pani Barancová prezentovala sa cíti byť dotknutý.
	
	K bodu 3/ Interpelácie poslancov
	p. Mišura – bol pozvaný od pána Lukáča, pretože z chovu p. Jána Gregora je smrad a kopec hnoja.
	p. Pekarovič – je potrebné niečo robiť s p. Krajčovicom- nadáva všetkým okoloidúcim. Pred týždňom tam boli policajti, obvinili p. Hlatkého, že im hádže klince do vjazdu, zároveň neumožnili p. Borsovi opravu poistky na stĺpe.
	Ing. Gondár - sa spýtal na stavebný obvod za školou. Starostka odpovedala, že všetky stavebné povolenia sú vydané, právoplatné. Podklady pre elektriku bola odovzdať v TN, je však potrebné ešte predložiť projekt DUR. Projektant to prekresľuje. Inžinierske siete sú vedené na pozemku obce.
	Ing. Brna – čo je nové v kanalizácií – starostka odpovedala, že 9.4.2018 prebehlo posudzovanie externými hodnotiteľmi- výsledok nie je zatiaľ známy, ak ho bude vedieť, oznámi to poslancom.
	p.Pekarovič
	– pokiaľ by nevyšla kanalizácia – treba vyčleniť peniaze na opravy chodníkov- najmä na miesta, kde sú prepadnuté,
	je potrebné upozorniť firmu Trewin, aby si osadila označenia a navigácie pre vodičov,  kamióny vchádzajú do Mošoviec- dediny , blúdia a zle sa im tam otáča.
	PaedDr. Pullmann - žiadal vybudovať priechody pre chodcov v Mošovciach na zastávke, na ihrisko a vo Vieske za zastávke, aby sa dalo prejsť cez cestu. Ak bude treba – urobiť kúsok chodníka vo Vieske, aby sa tam dalo prejsť. Starostka odpovedala, že ak nedostaneme na multifunkčné, na ktoré máme odložené finančné prostriedky na spoluúčasť, pôjdeme na 3 priechody pre chodcov.
	Dodatok č. 3 obsahuje len doplnenie čísla účtu firmy IC Holding, na ktorý im budú poskytnuté finančné prostriedky z úveru z banky. Po diskusií poslanci OZ schválili Dodatok č.3, 9 hlasmi za .
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