Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 15. decembra 2016
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Mgr. Jozef Damaška
Ing. Štefan Vojtáš
p. Alena Chudinová
Počas rokovania, približne o hodinu po začatí rokovania, sa dostavil poslanec
Ján Kocúr.
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba v obci
4. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2016
5. Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce na rok 2017 - 2019
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
8. Dodatok k VZN o financovaní školstva
9. Plán HK na I. polrok 2017
10.Správa HK o kontrole
11. Rôzne: žiadosti
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu 1.
Rokovanie otvorila p. Margita Šplháková, starostka obce. Privítala
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: horeuvedení, ako neprítomní
Starostka skonštatovala, že OZ je uznášania schopné. Na návrh starostky boli
schválení overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Peter Varga
a tiež návrhová komisia:Marián Benda
Bc. Jozef Drugo
Bc. Alena Dudeková
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválené bez pripomienok.
Starostka upozornila na zmenu a doplnenie programu rokovania . Hlasovanie:
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu 2.
Vykonal zástupca starostky, Marián Benda.
K bodu 3.
- kamery sú namontované a funkčné, ukončuje sa kladenie optického kábla.
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu sa uskutoční v budúcom roku
- detské ihrisko, sa dokončí v jarných mesiacoch. Väčšia časť je zhotovená.
- budovanie poľných ciest v rámci komasácie je vo fáze ukončovania
- v školskej kuchyni boli vymenené tri okná za plastové, z vlastných zdrojov
- v časti obce Tatarovce bola opravená miestna komunikácia aj s povrchovou
úpravou
- v tomto roku naplánovaná kanalizačná prípojka pre školský areál a priľahlé
bytovky sa neuskutočnila pre chybu v projektoch a následne zrealizovanej
kanalizácie, kde pochybil SEVAK. Keďže to zatiaľ neopravili, presúva sa táto
investícia na rok 2017 do rozpočtu obce. Súčasťou bola plánovaná aj výmena a
rekonštrukcia dievčenských WC zariadení v ZŠ. Už v tejto chvíli máme
informáciu, že financie na tento projekt boli schválené.
- opäť podávame žiadosť na projekt – regulácia miestneho potoka, z
eurofondov.
K bodu 4.
Poslanci po preštudovaní plnenia rozpočtu za III. štvrťrok 2016 a
prediskutovaní, ho schválili bez pripomienok. Hlasovali 5 – 0 – 0 -.
K bodu 5.
Starostka predniesla návrh na prejednanie – Neuplatňovanie programovej
štruktúry v rozpočte obce na roky 2017 – 2019. Poslanci hlasovaním schválili:
5–0–0.
K bodu 6.
Nakoľko HK obce bol neprítomný, starostka predniesla ,, Stanovisko HK
k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.“ Poslanci ho zobrali na vedomie.
K bodu 7.
Poslanci so starostkou prebrali po položkách návrh rozpočtu na rok 2017.
S malými úpravami sa dohodli na rozpočte, ktorý následne schválili.
Hlasovali: 6 – 0 – 0 .
K bodu 8.
Starostka oboznámila s Dodatkom k VZN o financovaní školstva. Poslanci
ho schválili hlasovaním: 6 – 0 – 0 .
K bodu 9.
Starostka predniesla Plán HK na I. polrok 2017. Poslanci ho schválili
hlasovaním: 6 – 0 – 0.
K bodu 10.
Tiež predniesla Správu HK o kontrole č. 3/2016, ktorá bola zameraná na:
a/ dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy
b/ ochrana majetku v správe, alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy

Poslanci ju zobrali na vedomie.
K bodu 11. Rôzne.
A/ Žiadosť p. Miroslava Ochodničana bytom KNM.
Vlastní v k. ú. Povina záhradnú chatku postavenú sčasti na obecnom pozemku,
v ktorej žiada o prenájom spomínaného pozemku na 20 rokov. Jedná sa o
25m2. Poslanci sa oboznámili so situáciou, nazretím do mapy a do zmluvy,
ktorá doteraz bola platná, aj sa za pozemok platilo, len bola na jeho brata Petra
Ochodničana . Žiadosť schválili za sumu 5€ ročne, hlasovaním: 6 – 0 – 0.
B/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu na
účely kancelárie od Družstva podielnikov Povina.
Kanceláriu využívali aj doteraz, len nebola zmluvne zaistená. Poslanci schválili
prenájom priestorov na dobu 5 rokov, za sumu 200€ ročne.
Hlasovanie: 6 – 0 - 0.
C/ Pripomienky a požiadavky poslancov z minulého zastupiteľstva.
Starostka informovala:
- zrkadlo pri miestnej komunikácii do Mazáka je osadené
- prechod pre chodcov pri MŠ – nie je jednoduchá záležitosť. Má to svoje
pravidlá a postupy. Rozhoduje o to Správa ciest a dopravná polícia. Nemajú
záujem to riešiť. Napr. sú tam podmienky ako – prechod pre chodcov musí byť
osvetlený samostatnými svietidlami, alebo, že z oboch strán prechodu musia
byť nástupné ostrovčeky ap. Kto to vybuduje?
- požiadavka na osadenie dopravných značiek ,,Pozor deti“
na úsek od MŠ až po ZŠ je zaslaná písomne na dopr. inšpektorát. Zatiaľ
neodpovedali
- kontajner na posypový materiál v zimnom období do hornej časti Uhlísk je
objednaný
-žľaby povedľa cesty v Uhliskách – počkáme, ako bude fungovať odvodnenie
zhotovené teraz pri poľných cestách, počkáme do jari
- vianočná výzdoba je zhotovená, zatiaľ prvá časť, podľa financií sa bude
pokračovať v ďalších rokoch
- voľný priestor za mostom do Uhlísk je ošetrený zabudovanými stĺpikmi, ešte
ich treba natrieť
- požiadavka na zmenu cestov. poriadku SAD – nechcú ho meniť, je málo
cestujúcich
- parkovanie pri bytovom dome č. 401 – bager odkopal zeminu, naviezol sa aj
makadam, ktorý ani nebol v rozpočte, ale situácia si to vyžiadala. Sú
pripomienky, že pre autá sú vysoké obrubníky a nedá sa tam parkovať.
Starostka ponúkla riešenie, že dodá ďalšie obrubníky, ktoré by sa položili
naležato k tým osadeným, aby sa znížila výšku nájazdu. Ale musia si ich
položiť svojpomocne, nakoľko obec má len dve osoby zamestnané na Malé
obecné služby. To znamená, že pracujú len 4 hod. denne a je to jeden muž a
jedna žena. S tým máme sami v obci problém pokryť tie najnutnejšie údržbové
práce. Preto si tie spomínané obrubníky mali vyzdvihnúť obyvatelia bytovky

sami a osadiť, ale zatiaľ sa tak nestalo.
K bodu 12. Diskusia
- poslankyňa Dudeková:
1. - nedá sa osadiť radar na hlavnej ceste pred značkou Povina smerom z
Čadce?
- star. - musíme sledovať výzvy na takéto riešenie, lebo my financie na to
nemáme
2. - ďalej navrhla, aby sa do z rozpočtu zahrnulo aj 1 000€ na kapitolu miezd
pre školstvo na odmeny.
- poslanci súhlasili
3. - je problematický úsek na ceste od Vargu až po odbočku do Mazáka, parkujú
priamo na ceste v súvislom rade autá a cesta je neprehľadná
- star. - urobíme reláciu v rozhlase a upozorníme, aby neparkovali na cestách
vôbec aj z dôvodu blížiacej sa zimnej údržby.
- posl. Drugo – navrhuje, aby sa každoročne na obecných hodoch ocenil jeden
občan za aktivity pre obec.
K bodu 13. Návrh na uznesenie.
Zapisovateľka predniesla návrh na uznesenie. Poslanci hlasovali už počas
rokovania za jednotlivé uznesenia. Starostka skonštatovala, že uznesenia boli
prijaté.
K bodu 14.
Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť aj za celoročnú
spoluprácu.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia: Mária Ochodničanová
Peter Varga
V Povine , 20.12. 2016

