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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa: 14.12.2012, na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr.Jozef Damaška

Program: 1. Zahájenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015
4. Výstavba v obci
5. Všeobecné záväzné nariadenia
6. Rôzne:hlavný kontrolór
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu 1: Rokovanie otvorila a riadila starostka p. Margita Šplhá ková.
Privítala 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 2. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie. Uzn.21/2012 - nesplnené, nakoľko záujemkyňa sa
neozvala./Prevádzkovanie vodovodu/.
K bodu 3.Poslanci dostali písomný materiál. Starostka čítala jednotlivé
položky tak v príjmoch, ako aj vo výdavkoch a spoločne s poslancami
konzultovala.
- potreba zvýšiť poplatok za odvoz TKO. Obce vôbec, nielen naša, doplácajú na
separovaný zber. Kôli tomu sa radili aj starostovia ZMO DK, aby neboli veľké
rozdiely v poplatkoch medzi obcami. Starostka navrhla sumu 13,50€, ktorá jej
vyšla po prepočítaní nákladov za rok 2012.

- ZŠ s MŠ v obci úspešne prešiel projekt ,,Nová moderná škola"financovaný z
EÚ,zrealizovateľný do konca roka 2014. Obec nebude prispievať na projekt
požadovanými 5%.
- novinkou v rozpočte školstva je, že aj keď obec nemá vybudované CVČ,
dostane príspevok na dieťa od 5 - do 15 rokov, na záujmovú činnosť vo výške
65€ ročne.
- vodné hospodárstvo - obec žiada o dotáciu na dokončenie vodovodu v obci
- máme rozpracovaný projekt na reguláciu potoka. je v
stave schvaľovania
- zaslaný. vypracovaný projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Je potrebné v rozpočte s tým počítať, lebo v prípade úspechu, obec sa musí
podieľať na každom realizovanom projekte čiastkou 5% z celkovej hodnoty
zhotovenia.
Následne dala starostka hlasovať o rozpočte. Za - 8, proti - 0,zdržal sa - 0.
K bodu 4.
Starostka zhodnotila priebeh výstavby kanalizácie v obci. Blíži sa koniec
kalendárneho roka, práce ukončujú aj kôli počasiu. Riešia sa problémové miesta,
ako sú domy okolo rieky Kysuca a Belanovce- Bernátové, za účasti občanov,
ktorých sa priamo dotýka výstavba kanalizácie.
- bližšie vysvetlila záujem o výstavbu vodovodu v obci, ktorý chce ukončiť tým,
aby všetky domácnosti boli napojené na bystrický vodovod.
- taktiež čo sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia. Bolo by modernejšie a
hlavne úspornejšie.
K bodu 5.
So zmenami vo VZN o daniach oboznámila Jana Bendová.
- návrh na daň za psa ,zvýšenie z 3,32 na 4,-€. Hlasovanie: za - 5, proti - Drugo
a Rajdík, zdržal sa - Adámek.
Drugo s Rajdíkom boli za 3,-€.
- návrh na zrušenie úľav na dani pre držiteľov preukazov ZŤP, ZŤPS a pre
daňovníkov nad 70 rokov na daň od stavby na bývanie. Hlasovaním bolo
schválené VZN č.2/2012.
-Starostka zdôvodnila zvýšenie poplatku za TKO - skutočné náklady. Z 12,-€ na
13,50€ na osobu ročne. Aj táto zmena bola zapracovaná vo VZN č.3/2012 o
odpadoch. Poslancami bolo schválené.
- zmena vo VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl. Štát po
novom bude prispievať obciam na deti ZŠ a MŠ na záujmovú činnosť, a to aj v
prípade, že nemajú obce zriadené centrá voľného času. Z tohto dôvodu je
potrebné zahrnúť do VZN aj centrum voľného času. Poslanci VZN č.4/2012
schválili.
K bodu 6.
Obecný kontrolór Bc.Katarína Adámková prečítala Stanovisko k rozpočtu obce
na roky 2013 - 2015. Poslanci ho zobrali na vedomie.

- oboznámila poslancov s Plánom kontrolných činností na I.polrok 2013.
Poslanci ho schválili bez pripomienok.
- starostka jej navrhla odmenu 150,-€. Poslanci ju schválili bez pripomienok.
K bodu 7.
- starostka- na Kysuciach zasadala vláda SR. Pri tej príležitosti ponúkli obciam
finančnú výpomoc. Občan Poviny p. Emil Šefár za stranu SMER,
sprostredkoval našu žiadosť na opravu dažďových žľabov na budove obecného
úradu . Dostali sme 2 500,-€ .
- poslanec Adámek - navrhol, aby sa p. Šefárovi zaslal ďakovný list.
- p. Rajdík - chcel informáciu o výške dlhu za rekonštrukciu MKS a koľko
máme v obci neplatičov
- odpovedala starostka podlžnosti obce sú zahrnuté v tabuľke rozpočtu, ktorý majú poslanci k dispozícii
a neplatičov nie je veľa, ale každoročne sa opakujú tí istí. Sú to väčšinou
problémoví a neprispôsobiví občania, ktorí nevedia hospodáriť s financiami.
- p. Podpleská - financie, ktoré sú určené pre školu, či dávame všetky pre školu
- samozrejme, je to v účtovníctve a dá sa to skontrolovať
-p.Drugo - parkovanie áut na cestách v zimných mesiacoch, je potrebné zakázať
- upozorníme občanov cestou miestneho rozhlasu
- p.Trúchly - v areáli objektu Jedľovina,sa často zdržiavajú zamaskované osoby
so zbraňami a strieľajú. Aj od občanov sú ústne sťažnosti na hluk a vôbec
vzbudzujú strach. Navrhuje požiadať majiteľa objektu p. Mrenku Štefana, o
písomné vysvetlenie.
- HK obce p. Adámková - upozornila na zmeny v zákone 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení. Podľa §11, bod4 písmeno d. Podľa toho môže starosta meniť
presun financií z kapitoly do kapitoly, do určitej výšky. Výšku presunu by teraz
mali poslanci schváliť. Navrhla sumu do 5 000,-€, poslanci to schválili. Po
takomto úkone v priebehu roka je starosta povinný informovať o tom poslancov
na najbližšom zastupiteľstve.
K bodu 8.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Jana Bendová. Poslanci hlasovali:
za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu 9.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť a tiež za
celoročnú aktivitu. Predniesla aj vianočné a novoročné prianie.
Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Emília Podpleská
II. overovateľ: Ing. Jaroslav Slovák
V Povine, 17.12.2012

Margita Šplháková
Starostka obce

