Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa17.03.2015
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Alena Chudinová
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prevádzkovanie multifunkčného ihriska
4. Výstavba v obci
5. Výkup pozemkov v ZO Mazák Povina
6. Správa hlavného kontrolóra obce, za rok 2015
7. Rôzne: žiadosti, pozemky TJ
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10.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: Bc.Alena Dudeková
Mgr.Jozef Damaška
a tiež návrhová komisia: Marián Benda
Mária Ochodničanová
Peter Varga
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.
Prerokovali uznesenie č.35/2015. P. Kubinec doložil požadované dokumenty
plánováneho skladu, na ktorý chce prenajať pozemok od obce.
K bodu 3.
Starostka privítala prizvaného hosťa, p. Michala Vlčka, ktorý má záujem
vykonávať funkciu – Správca multifunkčného ihriska Povina“. Ihrisko bolo

slávnostne otvorené 29.2.2016, za účasti ústavného činiteľa p. Petra
Pellegriniho, predsedu NRSR.
Nakoľko sa môže používať, je potrebné určiť pravidlá, podľa ktorých to bude
fungovať. Poslanci diskutovali a navrhovali. Ich pripomienky sa zapracujú do
Prevádzkového poriadku Multifunkčného ihriska. K osobe p. Vlčka, ako
správcovi ihriska, nemal nikto z poslancov pripomienky. Práve naopak.
Poslanci hlasovali: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
Starostka ešte dodala informáciu, že náklady na ihrisko boli 76. 000€, z toho z
Úradu vlády SR dali 40.000€ a zbytok dala obec z vlastných zdrojov.
K bodu 4.
-Dostali sme oznámenie o schválení finančných prostriedkov na kamerový
systém do obce, ktorý zahŕňa 6 kamier aj so zhotovením. Umiestnené budú : na
ihrisku TJ, pri predajni Jednota, pri multif. Ihrisku, pri MŠ, ZŠ a pri predajni u
Belanov.
- spoločne so ZŠ sme podali žiadosť na projekt zameraný na rekonštrukciu
telocvične, týkajúci sa výmeny podlahy a sociálnych zariadení. Čakáme na
rozhodnutie.
- opäť sa pokúšame o získanie príspevku na projekt – ,, Povinský potok –
protipovodňová ochrana“.
- máme vypracovaný projekt na bezdrôtový rozhlas po obci, žiadosť sme poslali
na ministerstvo financií.
- verejné osvetlenie nás prekvapilo zvýšením nákladov. Chceme urobiť úsporný
režim, ktorý spočíva v zníženej intenzite svietivosti v čase po polnoci. Keďže je
to ale projekt z EÚ, musíme vyčkať do doby, kedy sa vykoná kontrolná revízia.
Do tej doby nesmieme samočinne zasahovať do fungovania verejného
osvetlenia.
- ešte sledujeme výzvu na opravu mostov a chodníkov popri hlavnej ceste.
K bodu 5.
Žiadosť ZO Mazák. Potrebujú vysporiadať pozemky pod cestami a
spoločné priestranstva - parkovisko a pri vodnom zdroji. Keďže nechcú, aby to
prešlo po vysporiadaní na centrálny Slovenský zväz záhradkárov, lebo by to bol
ich majetok, navrhujú, aby to mohli previesť na obec Povina a obec im to dá
potom do prenájmu. Pôvodným vlastníkom to zaplatia záhradkári ZO Mazák.
Poslanci odhlasovali, aby starostka vstúpila do jednania a má od poslancov
súhlas. Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 6.
Hlavná kontrolórka predniesla Správu o činnosti za obdobie roka 2015 a
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.4/2015. Poslanci oba
dokumenty zobrali na vedomie.
K bodu 7.
- Žiadosť p. Kubinca sa zatiaľ riešiť nebude, nakoľko nemá prístupovú cestu
na spomínaný pozemok. Prístupová cesta je pozemkom Urbáru Povina.
- obec zistila z katastra, že pozemky TJ sú vrátené na Českolslovenský štát.

Poslanci nesúhlasia, aby to tak bolo. Vzniesli požiadavku, aby sa obec
dohodla s výborom TJ o prevedení pozemkov na obec a obec ich potom TJ
dá do dlhodobého prenájmu. Poverili starostku, aby jednanie tohto druhu
vyvolala.
K bodu 8. Diskusia
Multifunkčné ihrisko
- pri tvorení Prevádzkového poriadku na Multifunkčné ihrisko, diskutovali
všetci poslanci. Veľa dobrých pripomienok mali poslanci, ktorí majú skúsenosti
a poznatky so športovými aktivitami. Spracovaný sa dá na stránku obce a k
dispozícii bude aj u správcu ihriska.
- p. Vlček- bol by potrebný prístrešok na prezliekanie, kôli počasiu, aj
odkladaniu osobných vecí.
- star. - skúsime, niečo zostrojiť s pracovníkmi na VPP.
- posl. Varga – je diskutabilné, či môžu byť deti na ihrisku bez dozoru. Z
dôvodu bezpečnosti aj zachovania poriadku.
- budú platiť poplatok za používanie ihriska aj deti , ktoré nie sú z Poviny-?
- star. - ťažko bude rozlišovať deti odkiaľ sú, keď prídu v jednej skupine.
-posl. Kocúr – ak to bude organizovaná skupina, mali by dať poplatok. Všade to
tak funguje.
- p. Vlček – zhotoví sa týždenný harmonogram návštev, platba bude na
potvrdenku z obecného úradu.
- star. - čas ukáže, aj podmienky prenájmu sa vykryštalizujú a je možné, že
podľa potreby sa ešte Prevádzkový poriadok bude v budúcnosti upravovať.
Čo sa týka ihriska, plánujeme na jar ešte upraviť okolie.
- posl. Vojtáš- kde budú môcť návštevníci ihriska parkovať, a ako sa verejnosť
dozvie, že ihrisko sa môže používať?
- star. - parkovanie je pri kotolni ZŠ a informáciu o používaní ihriska oznámime
cestou miestneho rozhlasu.
Pozemky v Mazáku
- posl. Vojtáš- obec ich návrhom môže len získať
- Kocúr – je potrebné potom dôkladne ošetriť nájomnú zmluvu
Ž i a d o s ť p. K u b i n c a
- Vojtáš – dá sa vybaviť stavebné povolenie na sklad stavebnín na prenajatý
pozemok?
star. - záleží na znení nájomnej zmluvy
- Dudeková – akú by sme mali záruku, že by obci platil nájomné, keď má veľké
nedoplatky za prenájom voči TJ?
Rôzne
-Dudeková -od koho má p.Pavol Šutý prenajaté pozemky na skládku asfaltu,
povyše parkoviska ?
Star. - nie od obce, ale od Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov
lesov ,,v likvidácii“, kde je likvidátorom p. František Dadaj.
-Dudeková – na čie náklady sa bude rozširovať parkovisko pri bytovke č.401 ?

-star. - obec spoločne s obyvateľmi bytovky
- Drugo – je potrebné orezať krík tisu pred vchodom na Poštu, nakoľko
prekrýva poštovú schránku
- Kocúr – nedá sa nejako vyriešiť poriadok na priestranstve na skládku odpadu
pri predajni Jednota a tiež opraviť mrežu cez odtokový žľab?
- star. - pozrieme sa na to a niečo vymyslíme
-Dudeková – informovala o aktivitách športovej komisie. Pripravujú:stavanie
mája v areáli MŠ, Májový výstup na Ľadonhoru, Futbalový turnaj na Deň otcov.
K bodu 9. Návrh na uznesenie.
Zapisovateľka predniesla návrh na uznesenie. Starostka dala o celkovom
hlasovať. Poslanci hlasovali: 8 – 0 – 0.
K bodu 10.
Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia: Bc. Alena Dudeková
Mgr. Jozef Damaška
V Povine , 18.03.2016

