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Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa:2.10.2013 ,
o 16.oo hod. na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: Ján Adámek
Jozef Drugo Bc.

Program: 1. Obhliadka pozemku pri MŠ
2. Zahájenie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o výstavbe v obci
5. Plnenie rozpočtu za II. polrok 2013
6. Správa obecného kontrolóra o výsledku kontroly
7. Prejednanie účasti obce v Občianskom združení Dol.Kysúc
8. Rôzne: doriešenie žiadostí z minulého zastupiteľstva, štúdia na
revitalizáciu námestia
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1:Poslanci a starostka sa zišli na pozemku, ktorý bol predmetom
nevyriešených žiadostí z minulého zastupiteľstva. Pozreli si jeho skutkový stav a
potom sa presunuli do zasadačky obecného úradu.
K bodu 2. Rokovanie otvorila a riadila starostka p. Margita Šplhá ková.
Prítomných poslancov a oboznámila s programom zasadnutia. Program bol
poslancami schválený. Zároveň určila za zapisovateľku zápisnice pracovníčku
OcÚ, Bendovú Janu. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a následne
zvolení poslanci: Emília Podpleská a Ing.Slovák Jaroslav. Do návrhovej komisie
boli navrhnutí a tiež schválení: Vladimír Trúchly, Marián Benda a Jana Bendová
K bodu 3. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie.

K bodu 4. Starostka zhodnotila práce na výstavbe kanalizácie. Riešili sa
jednotlivé prípady občanov, ktorí majú problémové napojenie. Poslanci
spomenuli kritické úseky ciest, pripomienky majú aj od občanov. Riešia sa
neustále sťažnosti občanov, hlavne na povrch vozovky. Starostka neustále
upozorňuje stavebnú firmu na spomínané nedostatky. Všetci šetria a vyhovárajú
sa jeden na druhého. Od 1.10. mala firma Váhostav opravovať výkopy na
miestnych komunikáciách. Podľa ich plánov. Nový koberec by mali
komunikácie dostať až na jar 2014, aby vozovka riadne upadla.
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia - mali sme podaný projekt, bol schválený,
pri výmene vlády zastavený a teraz znovu žiadame. Vyzvali nás na kontrolu
všetkých potrebných dokladov a papierovej dokumentácie, ale vyzerá to
nádejne.
K bodu 5 .Poslanci dostali písomný materiál. Starostka čítala jednotlivé
položky tak v príjmoch, ako aj vo výdavkoch a spoločne s poslancami
konzultovala.
Následne dala starostka hlasovať o plnení rozpočtu za I.polrok 2013. Za - 7,
proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu 6. Obecná kontrolórka Bc. Katarína Adámková predniesla správu
o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu. Poslanci ju zobrali na
vedomie.
K bodu 7. Starostka oboznámila poslancov s návrhom starostov obcí
Dolných Kysúc vytvoriť Občianske združenie, na podporu získavania financií
pri podávaní projektov z EÚ. Spoločne by sa vypracovali, žiadali cez projekt
Líder. Okrem samosprávy by v združení boli aj podnikatelia. Bola by väčšia
úspešnosť v získavaní financií. Členstvo v združení musí byť schválené
poslancami, vytvorením Miestnej akčnej skupiny. Poslanci schválili podaný
návrh. Hlasovanie: Za -7, proti -O, zdržal sa - O
K bodu 8. Rôzne:
- nedoriešená žiadosti z minulého zastupiteľstva
a/ žiadosť Veroniky Hackovej o odpredaj časti obecného pozemku, na ktorom
stojí postavená garáž
- starostka oboznámila poslancov, že v takýchto prípadoch sa hlasuje tajne a
rozhoduje názor 3/5 väčšiny. Tajným hlasovaním formou lístočkov, na ktorých
poslanci zaznačili variantu odpredať, alebo neodpredať, bolo 7 - za neodpredať.
Rozhodli aj fakty, ktoré hovoria, že cesta je naprojektovaná ako únikový východ
pre školský areál v prípade ohrozenia, a tiež je v katastri zapísaná na obec, ako
miestna komunikácia.
b/ žiadosť Veroniky Hackovej a ďalšia žiadosť obyvateľov bytového domu
č.401 o pozemok v školskom areáli pri Materskej škole, za účelom parkovacích
miest, prípadne výstavbe garáži. Obe žiadosti boli zamietnuté z dôvodu
vyriešenia prístupovej cesty, na ktorej postavená spomínaná garáž. Poslanci
hlasovali: Za - 7, proti - O, zdržal sa - O.

Zároveň sa riešil problém zastavania cesty neoprávnenou stavbou garáže, na
ktorú nebol daný súhlas, ani nebolo vydané stavebné povolenie. Poslanci
uznesením doporučili starostke, aby vyzvala majiteľa garáže na odstránenie
stavby do 30.4.2014.
c/ Štúdia na revitalizáciu námestia.
Starostka predniesla návrh, na podanie žiadosti z EF, na revitalizáciu námestia.
Mnohé obce už takúto možnosť využili. Aby sme mohli podať žiadosť, musí byť
vypracovaná štúdia, ktorú si objednáme u projektanta. Je ale potrebný súhlas
poslancov. Svoju predstavu starostka konkretizovala. Bolo by v časti obce od
Materskej školy, okolie rieky, pokračovalo by sa priestranstvom oproti
Základnej škole, pozdĺž potoka, po bytový dom č.401 a tiež parkovisko pri
rieke. Poslanci hlasovali: Za -7, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu 9. Diskusia
- poslanci: Podpleská - zaujímala sa, ako sa vyrieši kanalizácia v časti obce pri
rieke Kysuca.
- Damaška - vyriešenie kanalizačných prípojok v časti obce pod Bernátovým
- Trúchly - rád by videl certifikát na obsypový materiál na potrubie kanalizácie
- starostka - reagovala na rozruch okolo zrušenia základnej školy v obci- zatiaľ
neprešiel ani zákon, ktorý by školy s nízkym počtom detí na triedach riešil a
posledné slovo pri rušení školy by malo obecné zastupiteľstvo, nakoľko obec je
zriaďovateľom školy. Novinári urobili z toho aféru. Zatiaľ sa nič nemení.
- Podpleská -musí byť taký neporiadok povedľa miestnej komunikácie na
ihrisko?
- reagovali všetci poslanci, je tam neustály neporiadok, obyvateľ Baliar
Koloman tam zhromažďuje staré vyradené okná, je tam sklo ap. Pozemok patrí
Urbariátu a prenajatý ho má súkromný podnikateľ.
Poslanci uznesením doporučili starostke, aby vyzvala všetkých
zainteresovaných, aby sa k neporiadku vyjadrili a zjednali nápravu.
K bodu 10.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Jana Bendová. Poslanci hlasovali:
za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu 11.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť a tiež za
pomoc pri organizovaní obecných hodov.
Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Emília Podpleská
II. overovateľ: Ing. Jaroslav Slovák
V Povine, 6.10 .2013

Margita Šplháková
Starostka obce

