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

25. septembra  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.  Schválenie výšky nájomného bytov – 8 b.j. Považany č. 145
   4.  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 78
   5.  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 79 
   6.  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 80 
   7.  Výstava ovocia a zeleniny 11. – 12.10.2014
   8.  Stretnutie dôchodcov 17.10.2014
   9.   Rôzne
 10.   Záver

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

Ing. Peter Iring prišiel o 17, 10 hod.
Ing. Rastislav Trebatický – nedostavil sa 

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 7 hlasmi za.

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

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Andrej Fedorko
                                                                                  p. Ivan Pekarovič

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  26.06.2014  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
p. Pekarovič pripomenul, že treba pokosiť časť obce Mošovce, na Pažiti. Spýtal sa, kde sa
môžu voziť konáre na drvenie. Starostka odpovedala, že tento raz sa zvolila časť Vieska, aby
to bolo spravodlivé pre všetky časti obce, a to na zelené priestranstvo pred rodinnými domami
medzi firmami Vieska s.r.o. a Metalvis Slovakia s.r.o. Firma príde konáre zdrviť v koncom
apríla 2015.
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K bodu 3/ Schválenie výšky nájomného bytov 8 b.j. Považany č. 145
Starostka  informovala  o novele  zákona  o Štátnom  fonde  rozvoja  bývania  č.  150/2013.
V súlade  s týmto  zákonom,  zákonom  č.  443/2010  o dotáciách  na  rozvoj  bývania
a o sociálnom bývaní a VZN obce Považany č. 2/2014 obec uzatvorí nové nájomné zmluvy
s nájomníkmi na dobu najviac 3 roky. Výšku nájomného určuje 4 % z obstarávacej ceny bytu.
Príspevok do fondu opráv predstavuje v súlade so zákonom 0,5 % z obstarávacej ceny bytu. 
Problematika bola prejednávaná i v rámci zasadnutia komisie soc., školskej, kultúry a športu,
ktoré  sa   oboznámila  i s aktuálnymi  výškami  príjmov  nájomcov  a nájomné  zmluvy
odsúhlasila  uzatvoriť.   Poslanci  OZ po diskusii  schvaľujú výšku nájomného a uzatvorenie
nových  nájomných  zmlúv  od  01.10.2014-30.09.2017  v súlade  so  zákonom  a VZN  obce
Považany č. 2/2014  8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 43/2014
OZ schvaľuje výšku nájomného bytov v 8 b.j. Považany č. 145 - 4 % z obstarávacej ceny,
výšku príspevku do fondu opráv vo výške 0,5 % z obstarávacej ceny bytu,  a uzatvorenie
nových nájomných zmlúv s nájomníkmi od 01.10.2014 – 30.09.2017: 

Byt
číslo

Nájomca Výška nájmu v € V  Výška fondu prevádzky, údržby a opráv v €

1 Terézia Nováková 99,45 12,43
2 Dana Bieliková 76,30  9,53
3 Monika Gondárová 76,30  9,53
4 Mária Hudecová 76,30  9,53
5 Marián Iglár 76,30  9,53
6 Zuzana Ivanová 76,30  9,53
7 Slávka Michalková 76,30  9,53
8 Alena Hlatká 99,45 12,43

                                                                            Mgr. Eva Ninisová
                                                                                    starostka

K bodu 4/   Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 78
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly prečítala starostka obce. Poslanci po diskusii
berú na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 78   

Uznesenie OZ č. 44/2014
OZ schvaľuje Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 78.

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka

K bodu 5/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 79
Starostka obce prečítala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 79. Poslanci OZ
berú na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 79

Uznesenie OZ č. 45/2014
OZ schvaľuje Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 79.

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka
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K bodu 6/  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 80
Starostka prečítala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 80. Poslanci OZ berú
na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 80.

Uznesenie OZ č. 46/2014
OZ schvaľuje Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 80.

                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

 K bodu 7/ Výstava ovocia a zeleniny 11. – 12.10.2014
 Starostka  informovala  o plánovanej  výstave  ovocia  a zeleniny  v dňoch  11.  a  12.10.2014
v KD  Považany  spojenú  so  súťažou  o najlepší  ovocný/zeleninový  koláč.  Posudzovať
a vyhodnocovať  ovocie  a koláče   bude  trojčlenná  komisia.  Súťaž  organizuje  Jednota
dôchodcov a obec Považany, ktorí zároveň žiadajú aj poslancov OZ o pomoc pri organizovaní
výstavy. Obec požiada o sponzorské príspevky podnikateľov v obci. Poslanci OZ po diskusii
schvaľujú 8 hlasmi za, konanie výstavy ovocia a súťaž o najlepší ovocný/zeleninový koláč
v dňoch 11. a 12. 10.2014. 

Uznesenie OZ č. 47/2014
OZ  schvaľuje   konanie  výstavy  ovocia  a zeleniny  spojenú  so  súťažou   o  najlepší
ovocný/zeleninový koláč v dňoch 11. a 12.10.2014.

                                                                                   Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

K bodu 8/ Stretnutie dôchodcov 17.10.2014
Starostka informovala o plánovanom stretnutí dôchodcov dňa 17.10.2014 o 18,456 hod. v KD
Považany. Program: žiaci základnej a materskej školy, večera, občerstvenie. Hudba M+M za
150,-  eur.  Poslanci  OZ  súhlasia  s konaním  stretnutia  dôchodcov  dňa  17.10.2014  v KD
Považany s programom, večerou, občerstvením a hudbou na náklady obce 8 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 48/2014
OZ schvaľuje konanie  stretnutia  dôchodcov dňa 17.10.2014 o 18,45 hod.  v KD Považany
s programom žiakov ZŠ a MŠ, večerou,  občerstvením a hudbou.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka
                                                                                            
                                                                                                   
 K bodu 9/  Rôzne                 

1. Správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  MŠ  za  rok
2013/2014  predložila  riaditeľka  MŠ.   Poukázala  na  problémy  s elektroinštaláciou,
ktorá je zastaralá a poruchová. Je nutné dokúpiť nové spotrebiče. Po diskusii poslanci
OZ  berú  na  vedomie  správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej
činnosti MŠ za rok 2013/2014.
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Uznesenie OZ č. 49/2014
OZ  berie  na  vedomie  Správu  o výsledkoch  výchovno-vzdelávacej  činnosti  MŠ  za  rok
2013/2014.

                                                                                   Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka

2. Starostka  informovala  o zámere  obce  Považany  prenajať  svoj  majetok  z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa ust. §9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide o parcelu č.  349/11 o výmere
4100  m2  –  orná  pôda,  zapísanú  v  LV č.  1,  v k.ú.  Považany  na  výstavbu  12  b.j.
Poslanci OZ schvaľujú 8 hlasmi za, prenájom parc. č. 349/11 o výmere 4100 m2 –
orná pôda na výstavbu novej 12 b.j. v ktorej budú 1, 2 a 3 izbové byty.

Uznesenie OZ č. 50/2014
OZ schvaľuje oznámenie zámere  prenájmu majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. – parc.č. 349/11 v k.ú. Považany,
zapísanú  v LV  č.1  na  výstavbu  12  b.j.  Text  oznámenia  tvorí  prílohu  tejto  zápisnice.
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuly obce a webovej stránke. 

                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                         starostka

3. Starostka informovala o riešení vlakových spojov v smere do Bratislavy a Žiliny. OZ
po diskusii navrhuje zapojenie sa do pripravovanej petície  za zachovanie vlakových
spojov a za zastavovanie REX spojov vo vlakovej stanici v Považanoch na uvedenej
trase 8 hlasmi za.       

Uznesenie OZ č. 51/2014
4. OZ schvaľuje zapojenie sa do pripravovanej petície  za zachovanie vlakových spojov

a za zastavovanie REX spojov vo vlakovej stanici v Považanoch na uvedenej trase.
            v smere do Bratislavy a Žiliny.

                                                                                 Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

K bodu 10/  Záver                
Po  vyčerpaní  programu  OZ  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť,  aktivitu   a
zasadnutie ukončila.
 
Zapísala : Ľubica Miháliková

Overovatelia :  Ing. Andrej Fedorko               ............................

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

                                                                                                     Mgr. Eva Ninisová                   
                                                                                                            starostka 
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