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Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa:1.10.2014
o 15.3o hod. v Obecnom úrade Povina

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: Milan Rajdík
Marián Benda
Program: 1.Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2014
4. Správa o výstavbe v obci
5. Rôzne: žiadosť, Audit obce, NKÚ – kontrola, Kontrolór obce
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
K bodu 1.
Vykonala starostka obce, dala hlasovať za schválenie programu dnešného
zastupiteľstva, bolo schválené bez pripomienok všetkými prítomnými
poslancami. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Vladimíra Trúchleho,
Emíliu Podpleskú a Janu Bendovú, ktorú zároveň poverila písaním zápisnice.
Ostatní poslanci návrh schválili. Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov :
Jozef Drugo a Ján Adámek. Boli poslancami schválení.
K bodu 2.
Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva
vykonala starostka obce. Pozastavila sa pri uznesení č. 13/2014 o prenájme
včelnice. Podľa zákona č.138/ 1991 Zb. o majetku obcí. Musí sa zmeniť text
zmluvy. Obec neprenajíma za 1€, ale dáva sa do vypôžičky na účely včelnice na
dobu 30 rokov. Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení zobrali na vedomie
a súhlasia so zmenou znenia zmluvy. Schválili aj nové uznesenie o vypôžičke
pozemku pre účely včelnice v súlade so zákonom.
K bodu 3.

Podľa predloženého písomného materiálu poslanci rokovali o plnení rozpočtu,
za I. polrok 2014. Po prerokovaní ho schválili.
K bodu 4 .
-Starostka zhodnotila asfaltovanie ciest po kolaudácii kanalizácie. Aj poslanci,
aj občania kritizujú dolnú časť obce, že nie je tak kvalitne urobená ako horná
časť. Robili to dve odlišné firmy. V tomto čase opravujú asfalt okolo
kanalizačných poklopov, nakoľko im to nariadili cestári, kôli zimnej údržbe.
- informovala o schválení financií vo výške 10 000 € od Lesov SR, na položenie
asfaltového koberca na miestnu komunikáciu na Malej, nakoľko je vo veľkej
miere využívaná na zvoz dreva. Starostka skonštatovala, že je to nepostačujúca
finančná čiastka, ale zvyšok obec nejako doplatí. Náklady na položenie koberca
od mosta po Jaroslava Kormanca činí 30 000 €. vo výberovom konaní prešla
firma STRABAK, ktorá práce vykoná do konca októbra.
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Nové lampy sa pridajú do ulice Uhliská, k
novopostavenej bytovke a okolo hlavnej cesty, pôjdu od hranice katastra Poviny
z KNM, pokračujú po moste a popred rodinné domy. Osvetlí sa z dôvodu
bezpečnosti aj problémový prechod pre chodcov, ale zrušia sa lampy oproti ,
nakoľko sú stĺpy v záhradách rodinných domov a neosvetľujú cestu. Lampy
budú na každom stĺpe, je ich 137 , naše pôvodné použijeme na výmenu v osade
Tatarovce. Svetlá sú úspornejšie, budú svietiť celú noc, po polnoci sa len stlmia.
Riadiť to bude počítač. Niektoré veci na celom projekte sa zdajú niektorým
občanom pochybné, alebo neprimerané. Ale! Práce sa vykonávajú na základe
projektu, v ktorom projektant musel dodržiavať požiadavky a normy Európskej
únie.
- v jednaní je namontovanie kamerového systému v obci, na doporučenie
polície. Zatiaľ to budú dve kamery pri vstupoch do obce a hodnota celého
zariadenia je 1500,-€.
-použitý sfrézovaný asfalt starostka použije na opravu kritických miest na
miestnych komunikáciách. Núdzové riešenie. Cesta do Mazáka, Tatarovce, pri
ZŠ, ap.
K bodu 5.
-Starostka informovala o správe auditorky a poskytla ju poslancom k
nahliadnutiu. Poslanci ju zobrali na vedomie.
-informácia z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý na obci
kontroloval realizáciu protipovodňových prehrádzok. Nielen písomnú
dokumentáciu, ale aj skutkový stav v teréne. Poslanci boli oboznámený s
písomným záznamom o kontrole, ktorá dopadla v rámci kraja ako jedna z
najlepších. Drobné nedostatky starostka odstráni čo najskôr. Poslanci zobrali na
vedomie.
-žiadosť p. Janišovej Viery, bytom KNM o odkúpenie pozemku v časti obce
Nové. Žiadosť bola zamietnutá, nakoľko v súlade s platnými predpismi

pozemkových úprav, po dobu 5, rokov po ich skončení , sa pozemky nemôžu
predávať. Poslanci v tomto duchu doporučili starostke podať odpoveď.
-kontrolórka obce informovala poslancov o výsledku vykonaných finančných
kontrolách. Poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 6.
– posl. Slovák – poďakoval starostke za vybudovanie vodovodnej prípojky
a zakúpenie dresov pre futbalistov
– Adámek – koľko je záruka na asfaltovanie ciest_
star.
- 5 rokov
- záhradkári svojvoľne chodia autami cez súkromné pozemky,
už je vytvorená cesta, aby mali skratku, je potrebné to riešiť
star.
- mali by si to riešiť vlastníci pozemkov
– Drugo – je potrebné opraviť asfaltom cestu v osade Tatarovce smerom na
kopec v stúpaní
star. - opravy miestnych komunikácii budú v pláne budúcich rokov
- vyriešiť vody, ktoré tečú dole Kopánkou.
Star. - je po rokovaní s Urbárom a vlastníkom priľahlého pozemku.
Spoločne sa to opraví, len sa čaká na vhodné počasie.
– posl. Chudinová – je veľmi poškodená regulácia potoka v osade
Tatarovce, je to havarijný stav, občania sa obávajú
– star. - viackrát sa písomne žiadala náprava správcu potoka – Lesy SR.
Nereagujú, budeme písať a žiadať znovu.
–
- otočňa autobusov na konečnej Tatarovce je v zlom
stave, potrebuje opravu aj celá ľavá strana cesty od poľovníckej chaty
nahor
– star. - obrátime sa o opravu na Okresnú správu ciest, oni ju spravujú.
K bodu 7.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Jana Bendová. Hlasovanie: za - 7,
proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu 8.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť

Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Ján Adámek
II. overovateľ: Jozef Drugo Bc.
V Povine, 2.10. 2014

Margita Šplháková
starostka obce

