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

27. marca  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.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za 
        kalendárny rok 2013 k 31. marcu 2014 - informácia
   4.  Stretnutie Viesok na Slovensku – Kočovce 21.06.2014
   5.  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 74
   6.  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 75
   7.  Rôzne
   8.  Záver

Začiatok rokovania o 17,20 hod. Nakoľko bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
OZ, starostka obce vyhlásila zasadnutie OZ  za uznášaniaschopné.

Ing. Andrej Fedorko – ospravedlnený
Ing. Rastislav Trebatický – ospravedlnený
Ing. Ladislav Mišura – prišiel o 17,20 hod.
Ing. Peter Iring prišiel o 17,25 hod.
Mário Rojkovič prišiel o 17,20

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 4 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 6/2014
OZ  schvaľuje predložený program zasadnutia OZ

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :     p. Daniel Cibulka
                                                                                   p. Ivan Pekarovič

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  30.01.2014  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
- p. Pekarovič navrhol, aby sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojili žiaci ZŠ do upratovania vo
všetkých častiach obce, t.j. aj v Mošovciach, 
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- p. Cibulka navrhol uverejniť v novinách Naše Považany oznam, že vo dvore obecného úradu
je umiestnený kontajner na drobný stavebný odpad.

K bodu  3/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky
obce za kalendárny rok 2013 k 31.marcu 2014 - informácia
Starostka predložila poslancom OZ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostky obce za kalendárny rok 2013 k 31. marcu 2014. OZ berie na vedomie.  
 
Uznesenie OZ č. 7/2014
 OZ – berie na vedomie Uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov a konštatuje,  že  starostka obce  Mgr. Eva Ninisová  si  v zákonom
stanovenej  lehote  do  31.03.  splnila  zákonnú  povinnosť  a podala  „Oznámenie  funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2013 k 31. marcu 2014 spolu
s Ročným zúčtovaním preddavkov na daň  z príjmov FO zo závislej činnosti  za rok 2013.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka 

K bodu 4/  Stretnutie Viesok na Slovensku – Kočovce  21.06.2014
Starostka  informovala  o termíne  konania  stretnutia  Viesok  na  Slovensku  dňa  21.06.2014
v obci Kočovce. V dňoch 1. a 2. apríla 2014 sa zúčastní pracovného stretnutia v Kočovciach,
kde  sa   účastníci  konania  stretnutia  dohodnú  na  programe.  Zúčastníme  sa  súťaží
v minifutbale,  stolnom  tenise,  brokovej  streľbe,  mix  volejbale,  petangu,  mölkky,  ako
i zábavných ako je hod kočovskými vidlami a pod. Pripravuje sa i kultúrny program. 

 Uznesenie OZ č. 8/2014
 OZ  schvaľuje  účasť  obce  Považany  na  Stretnutí  Viesok  na  Slovensku  dňa  21.06.2014
v Kočovciach., t.j. program, autobus, tričká.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka
                  
K bodu 5/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky  č. 74
Starostka informovala  o predložení  následnej  finančnej  kontroly hlavnej  kontrolórky č.  74
OZ berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly  č. 74. 

 Uznesenie OZ č. 9/ 2014
OZ  berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 74.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka 

K bodu 6/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č. 75
Starostka informovala o predložení Záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej
kontrolórky č. 75. OZ berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.
75.
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Uznesenie OZ č. 10/2014
OZ berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky č.
75.
                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka
K bodu 7  Rôzne
1. Starostka informovala poslancov OZ o žiadosti p. Natašy Pamulovej o 1 izbový školský byt
v MŠ Považany. Predseda komisie Sociálnej , školskej , kultúry a športu informoval obecné
zastupiteľstvo, že komisia žiadosť žiadateľky zamietla, lebo nespĺňa dve hlavné kritéria, t.j.
nemá  v obci  trvalý  pobyt  a nevykonáva  žiadne  zamestnanie  pre  školstvo  a školskú
samosprávu.  Okrem  toho  vlastní  dvoch  psov  a v priestoroch  ZŠ  a MŠ  je  venčenie  psov
zakázané. Poslanci po diskusii neschvaľujú pridelenie bytu, nakoľko nespĺňa podmienky na
pridelenie. OZ  7 hlasmi proti, neschvaľuje pridelenie 1-izbového bytu v MŠ žiadateľke p.
Pamulovej.
Uznesenie OZ č. 11/2014
OZ neschvaľuje pridelenie 1- izbového bytu v MŠ Považany p. Nataši Pamulovej

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

2. Starostka informovala o predloženej  Nájomnej zmluvy  p. Petra Pálku, Nové Mesto n/V.,
v ktorom  požaduje   zvýšené  nájomné  za  tenisové  kurty  v Považanoch  č.  155  zo  sumy
DzN442,84(372,84 EUR a TKO 70) na sumu 1.000,- eur ročne. Doterajší nájom predstavoval
výšku dane  z nehnuteľnosti  a poplatok  za  vývoz TKO.   OZ  7  hlasmi  proti,  neschvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy s zvýšeným nájmom za tenisové kurty v Považanoch č. 155 za
1.000,- eur ročne.

Uznesenie OZ č. 12/2014
OZ neschvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy za tenisové kurty v Považanoch č. 155  s  p.
Petrom Pálkom, Nové Mesto n/V. 

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

3. Starostka informovala o obdržaní   ponuky firmy Comtec s.r.o. Hviezdoslavova 19, Nové
Mesto nad Váhom (komponenty a montáž pre ObcÚ 781,27 EUR, pre MŠ 817,13 EUR)  +
bezpečnostnej služby IBS security Nové Mesto nad Váhom – 30 EUR mesačne/ 1 objekt  pre
zabezpečenie  objektov  MŠ  a Obecného  úradu.  Poslanci  OZ  po  diskusii  7  hlasmi  proti,
neschvaľujú zabezpečenie objektov  z dôvodu vysokej ceny.

Uznesenie OZ č. 13/2014
OZ neschvaľuje  zabezpečenie  objektov  Obecného  úradu  a Materskej  školy  v Považanoch
formou elektronického zabezpečovacieho  systému firmou Comtec  s.r.o.  Nové Mesto  n/V.,
Hviezdoslavova  19  a ani  bezpečnostnou  službou  IBS  security  Nové  Mesto  nad  Váhom
z dôvodu vysokej ceny.

4.  Starostka  informovala  o konaní  stavania  mája  dňa  30.04.2014  pred  KD Považany.  Po
ukončení stavania mája sa uskutoční v KD majáles. Hudba M+M, zabezpečí obec, cena 180,-
eur.  V programe  vystúpia  žiaci  Základnej  školy  kardinála  Rudnaya  v Považanoch.  OZ
schvaľuje 7 hlasmi za, stavanie mája 30.04.2014 a majáles v KD Považany.

3



Uznesenie OZ č. 14/2014
OZ schvaľuje stavanie mája dňa 30.04.2014 pred KD Považany  a majáles s hudbou M+M  za
cenu 180,- eur.

5. Starostka informovala o uzatvorení zmluvy na výmenu okien v KD Považany za plastové
okná,  vrátane  žalúzií,  externých  a interných   parapetných  dosiek  a  sieťok  s   firmou
JMMJ-s r.o.  Nové Mesto n/V., M.R. Štefánika 28. Predpokladaný termín ukončenia je máj
2014. Zároveň informovala o zakúpení hliníkového lešenia a hliníkového rebríka v Baumaxe,
ktoré je potrebné pri prácach v KD, MŠ, ZŠ. OZ berie na vedomie 

6. Starostka informovala, že riaditeľka MŠ zapísala do materskej školy 12 žiakov. OZ berie na
vedomie.

7.  Ing.  Gondár  informoval  zastupiteľstvo  o obdržaní   anonymného listu  od  nespokojných
rodičov žiakov ZŠ, ktorý sa týka ZŠ Považany. OZ berie na vedomie a konštatuje, že vec sa
bude riešiť  v spolupráci  s Radou školy, keďže ten istý list  obdržala  i jej  predsedníčka   p.
Ozimáková.  

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

Overovatelia :  p. Daniel Cibulka                   ............................

                        p. Ivan Pekarovič                      ..............................

                                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                          starostka 
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