Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 16.12.2015
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Bc. Alena Dudeková
Bc. Jozef Drugo
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2015
4. Výstavba v obci
5. Schválenie rozpočtu na rok 2016 bez programovej štruktúry
6. Návrh rozpočtu na rok 2016
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016
8. VZN obce o odpadoch a o vyhradení priestorov na volebnú kampaň
9. Hlavný kontrolór – informovanie o činnosti
10. VZN na dotácie pre školy
11. Štatút obce
12. Rôzne: žiadosti
13. Diskusia
14. 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: Peter Varga a Mária Ochodničanová, tiež
návrhová komisia: Ing. Štefan Vojtáš, Ján Kocúr a Chudinová Alena.
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválený bez pripomienok bol aj
program rokovania.
K bodu 2.
Zástupca starostky p. Marián Benda vykonal kontrolu plnenia uznesení
z minulého zastupiteľstva. Poslanci ju zobrali na vedomie. Na dopyt posl.
Vojtáša z minulého zastupiteľstva ohľadom zlého stavu asfaltu na ceste po
plyne, prečítala starostka písomnú odpoveď od Slov. správy ciest.

K bodu 3.
Poslanci vopred obdržali materiály k plneniu rozpočtu za III. polrok 2015.
Na prípadné otázky odpovedala starostka, alebo prítomná ekonómka. Poslanci
ho schválili hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 4.
- asfaltový koberec na miestnej komunikácii na Vŕšku je hotový, je to urobené
kvalitne
- koná sa výstavba Multifunkčného ihriska, zatiaľ postupujú podľa plánu.
Počasie im stále praje
- bola ukončená prípojka na kanalizáciu MŠ a obecného úradu.
- do Školskej jedálne pri ZŠ zakúpila obec konvektomat, je ešte potrebné
rekonštruovať odsávanie v kuchyni.
- v novom rozpočte je rozpočtovaná aj rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
K bodu 5. a 6.
Materiály s návrhom rozpočtu na rok 2016 poslanci mali, spoločne
prechádzali jednotlivé položky a diskutovali. Následne poslanci schválili
rozpočet na rok 2016 bez programovej štruktúry. Hlasovali: za – 7, proti
-0,zdržal sa – 0.
K bodu 7.
Hlavná kontrolórka predniesla Stanovisko k rozpočtu, poslanci ho zobrali na
vedomie.
K bodu 8.
Na základe zmeny zákona č.79/2015 o odpadoch prerokovalo zastupiteľstvo
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2014.
Dodatok rieši hlavne drobný stavebný odpad, aby sa zabránilo znečisťovaniu
prírody a nesmie byť ani v nádobách na TKO pri domoch. Poslanci sa zhodli
na riešení množstvového zberu. Vážiť, ukladať a platiť v hotovosti sa bude vo
dvore zberných surovín, v areáli TJ. Poplatok za likvidáciu bude 0,03€/kg.
Poslanci hlasovali: 7 – 0 - 0.
Starostka informovala, aké ešte zmeny zákon prinesie. Od 1.7.2016 už nebude
platiť obec za odvoz vyseparovaného odpadu, ale firma ENVIPAK. Dodávať by
mali obci aj vrecia na odpad. Obci by tak mali odbúrať náklady. ALE!
Sprísnená bude kontrola na domový odpad. V nádobách na TKO, ktoré sú pri
domoch by nemalo byť nič, čo sa separuje. Zákon nariaďuje kontroly zo strany
obcí, aj zo strany ENVIPAKU. Nedodržanie zákona sa môže trestať spôsobom
vyrúbenia pokuty, alebo nevysypaním odpadu z popolnice.
Zo strany obcí musí byť vykonaná informovanosť občanov. Formou relácií v
miestnom rozhlase, alebo letákov do domácnosti.
K bodu 9.
Hlavná kontrolórka obce informovala o vykonaných kontrolách. Poslanci
jej Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.2 a 3, zobrali na
vedomie. Ďalej predniesla Plán kontrolných činností na I. polrok 2016. Poslanci

ho schválili. Hlasovali: 7 – 0 – 0.
K bodu 10.
Starostka dala hlasovať o Dodatku č.2 k VZN č.2/2012 o určení
výšky dotácie a mzdy na prevádzku škôl a školských zariadení. Poslanci
hlasovali: 7 – 0 – 0.
K bodu 11.
Do Štatútu obce sa zapracovali pripomienky poslancov a predložil sa na
schválenie v opravenej forme. Poslanci hlasovali: 7 – 0 – 0.
K bodu 12.
Žiadosť Kubinca Slavomíra, majiteľa Stavebnín v Povine, o prenájom
obecného pozemku pri prevádzke Stavebnín, za účelom skladovania materiálu.
Keďže z priloženej situačnej snímky, ani zo žiadosti nie je známe o akú výmeru
sa jedná , poslanci odporučili starostke, aby žiadateľa vyzvala o doplnenie
žiadosti o potrebné informácie a o vypracovaný zámer jeho žiadosti.
Hlasovanie: 7 – 0 – 0.
Žiadosť Mgr. Aleny Jaššovej, ako zástupkyni bytového domu č.401 Povina
o povolenie rozšíriť parkovacie miesta pri spomínanom dome svojpomocne a
tiež ošetriť už jestvujúce parkovisko tabuľou – dopravné obmedzenie, alebo
zabudovať sklápaciu rampu . Poslanci schválili rozšírenie parkoviska
svojpomocne a zamietli umiestnenie rampy a tiež značky na dopravné
obmedzenie. Hlasovali: 7 – 0 – 0.
Starostka predniesla poslancom návrh na odmenu hlavnej kontrolórke ku
koncu roka, za metodickú pomoc a spracovaní VZN obce a tiež smerníc.
Navrhla finančnú odmenu vo výške 300 €. Poslanci ju schválili hlasovaním: 7 –
0 – 0.
Na základe zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani prerokovali
poslanci a následne schválili VZN č.3/2015 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na území obce Povina. Hlasovanie: 7 – 0 – 0.
K bodu 13.
Poslanci diskutovali:
- Vojtáš – keď sa bude v ZŠ robiť kanalizácia, či sa nebudú rekonštruovať aj
toalety pre deti
star. - počíta s tým v rozpočte obce na rok 2016, a tiež bude sledovať výzvy z
EÚ
- Benda – problém obyvateľov bytového domu č. 401 s obsadením parkoviska
návštevníkmi telocvične, nech rieši riaditeľ školy pri uzatváraní nájomných
zmlúv na telocvičňu
-tento názor zdieľali všetci poslanci
- Vojtáš – ako sa bude využívať multifunkčné ihrisko a bude za nejaký poplatok
- star. - ihrisko bude mať správcu, pre deti bude zdarma, pre dospelých za
určený poplatok, na základe vypracovaného harmonogramu a pravidiel.
K bodu 14.

Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť aj za celoročnú
prácu.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia: Mária Ochodničanová
Peter Varga
V Povine , 17.12.2015

