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

30. januára  2014 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.   Dodatok č. 1/2014 Zmluvy č. 110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania
         s odpadom uzatvorenej medzi Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01  Trenčín 
         a obcou Považany, 916 26  Považany, Kríž nad Váhom č. 187
   4.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
   5.   Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2014
   6.   Pochovávanie basy 4.3.2014
   7.   Rôzne
   8.   Záver

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

D. Cibulka – ospravedlnený 
Ing. Andrej Fedorko – ospravedlnený
Ing. Rastislav Trebatický – prišiel o 17,40 hod.
Ing. Ladislav Mišura – prišiel o 17,25 hod.

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 5 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 1/2014
OZ  schvaľuje predložený program zasadnutia OZ

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :     Ing. Karol Brna
                                                                                   Ing. Ján Gondár

Vedením zápisnice poverila starostka obce : p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  20.12.2013  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Ing.  Peter  Iring – sa spýtal  ako ďalej  pokračujú:  Zmeny a doplnky č.  2 Územného plánu
sídelného  útvaru  Považany. Starostka  odpovedala,  že  posledne  požadovaná  štúdia  vplyvu
činnosti  chovu  hovädzieho  dobytka  v PD  Považie  Považany  na  lokality  2/3  a  2/10  bola



doručená na ObcÚ Považany dňa 28.01.2014. Túto si vyžiadal vypracovať Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v TN, najmä pre plánovanú stavbu bytovky za Družstvom. Štúdia
bola v ten istý deň predložená Architektonickému ateliéru Piešťany k zapracovaniu do Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu sídelného útvaru Považany. Vyjadrenia všetkých ostatných
orgánov a organizácií sú už zapracované.  

Ing. Peter Iring sa spýtal na priebeh konania Registru obnovenej evidencie pozemkov v našej
obci, starostka odpovedala,  že občanom bývajúcim v obci Považany i mimo Považian boli
doručené  materiály  koncom  decembra  2013  a začiatkom  januára  2014.  V súčasnosti  sa
občania  informujú  na  Obecnom  úrade  o predmetných  parcelách,  nazerajú  do  mapových
podkladov a niektorí podávajú námietky pre komisiu ROEP. Po márnom uplynutí 30- dňovej
lehoty pre podanie námietky účastníkovi, ktorému boli materiály doručené ako poslednému,
starostka odovzdá všetky podané námietky komisii ROEP, ktorá o nich rozhodne. 

K bodu  3/ Dodatok č. 1/2014 Zmluvy č. 110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti 
nakladania s odpadom, uzatvorenej medzi Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01
Trenčín a obcou Považany, 916 26  Považany, Kríž nad Váhom   č. 187
 Starostka  informovala  poslancov   o predmetnej  zmluve  o poskytovaní  služieb  v   oblasti
nakladania s odpadom pre rok 2014. Po diskusii poslanci OZ schvaľujú uzatvorenie dodatku
č. 1/2014 Zmluvy č. 110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom medzi
Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín a Obcou Považany 7 hlasmi za. 
 
Uznesenie OZ č. 2/2014
 OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1/2014 Zmluvy č.110 10 535 o poskytovaní    služieb
v oblasti  nakladania s odpadom, uzatvorenej medzi Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,
911 01  Trenčín a Obcou Považany, 916 26  Považany, Kríž nad Váhom č. 187

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka 

K bodu 4/  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Starostka prečítala   predloženú Správy   kontrolnej činnosti za rok 2013,  ktorú vypracovala
hlavná kontrolórka obce. OZ po diskusii schvaľuje Správu  kontrolnej činnosti za rok 2013 7
hlasmi za.

 Uznesenie OZ č. 3/2014
 OZ schvaľuje Správu kontrolnej činnosti za rok 2013

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka
                  
K bodu 5/  Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2014
Starostka  predložila  Plán  kultúrno-spoločenských  akcií  na  rok  2014, ktorým  informovala
poslancov OZ o plánovaných kultúrnych akciách v našej obci v r. 2014.  OZ tento schválilo  7
hlasmi za.  

 Uznesenie OZ č. 4/ 2014
OZ  schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2014

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová



                                                                                            starostka 
K bodu 6/  Pochovávanie basy 4.3.2014
Starostka informovala  o termíne  Pochovávania  basy dňa 4.3.2014 v KD Považany. Hudba
M+M, náklady hradí obec vo výške 100,- eur. Vstupné 2,- eurá, bufet zabezpečí Ing. Gondár
a p. Rojkovič.  Poslanci po diskusii schvaľujú usporiadanie akcie 7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 5/2014
OZ schvaľuje Pochovávanie basy 4.3.2014 s dotáciou hudby vo výške 100,- eur

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

K bodu 7  Rôzne
1. P. Mihálko, zástupca bezpečnostnej služby IBS, so sídlom v Novom Meste nad Váhom
informoval  poslancov  OZ  o možnosti  ochrany  obecného  majetku    zabezpečovacími
systémami  ako  aj  vykonávaním  fyzickej  ochrany.  Pre  rozhodnutie  OZ  je  potrebné
vypracovanie cenovej ponuky na zakúpenie a inštaláciu bezpečnostného systému a zistenie
možnosti zníženia ceny v prípade zabezpečovania 3 objektov obce. Poslanci po diskusii berú
na vedomie ponuku bezpečnostnej služby a rozhodnú na budúcom zasadnutí.

2. Starostka poslancom OZ  predložila žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Základná  organizácia  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Dukelská  14  o príspevok  na  činnosť
organizácie pre jej  členov. Poslanci po diskusii schvaľujú Zmluvu o poskytnutí príspevku pre
Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Nové Mesto n/V. Dukelská 14 vo výške 33,-
eur  7 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 6/2014
OZ schvaľuje Zmluvu o poskytnutí príspevku na činnosť organizácie pre Úniu nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, ZO Dukelská 14, 915 01  Nové Mesto n/V. Výška poskytnutého
príspevku predstavuje sumu 33,- eur. 

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

                                                                                   
   K bodu 8/  Záver                    
                       
Po  vyčerpaní  programu  OZ  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť,  aktivitu   a
zasadnutie ukončila.
 
Zapísala : Ľubica Miháliková

Overovatelia :  Ing. Karol Brna                   ............................

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

                                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                          starostka 


