Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 21.septembra 2016
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Mgr. Jozef Damaška
Počas rokovania odišla poslankyňa Alena Chudinová, nakoľko mala nočnú
smenu v zamestnaní.
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba ciest
4. Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2016
5. Zhotovenie kamerového systému a rozhlasu v obci
6. Prejednanie zásad postupu pri vybavovaní sťažností
7. Rôzne: výstavba detského ihriska, žiadosť – obnova kríža Tatarovce
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: Ján Kocúr
Ing. Štefan Vojtáš
a tiež návrhová komisia:Marián Benda
Mária Ochodničanová
Peter Varga
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválený bez pripomienok bol aj
program rokovania. Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 2.
Vykonala starostka.
Uznesenie č.7/2016 ostáva v platnosti. Poslanci navrhujú cestu pri rod. dome p.
Pavelkovej ponechať, starostka navrhuje časť odkúpiť, ale skúsi s majiteľmi
ešte vyjednávať.

K bodu 3.
Výstavba ciest v obci v rámci pozemkových úprav. Star. informovala o
postupe pri výstavbe. Cesta č.1 na Podnové. Nastal problém s odvodnením.
Projekt to vôbec neriešil. Dalo sa projektantovi dodatočne doplniť, tým, ale
vznikol problém s financovaním. Jedná sa o sumu 11 000 €, ktoré musí uhradiť
obec. Lebo je to nad rámec dotácie. Poslanci hlasovali: 8 – 0 – 0.
Cesta č.2 Skaličné – problematická priekopa vznikla pri razení cesty. Je dosť
vysoká medza a vstupy na pozemky sú sťažené. Riešením bude v budúcnosti
položenie rúr a prekrytie, aby vznikol prechod na pozemky.
Cesta č.3 Uhliská. Pri sťahovaní ornice sa narazilo na veľmi nevyhovujúce
ílovité podložie. Najviac kritických je posledných 20m. Rieši sa návrh skrátiť
cestu o tých 20, inak by narástli náklady na úkor obce, lebo projekt to nerieši.
Bol by potrebný geologický prieskum a sťažený terén priamo pod lesným
porastom by navŕšili náklady. Ďalší problém – celá spomínaná cesta je má
nevyhovujúce ílovité podložie. Vyvíjaný tlak je vhodný len pre menšie
nákladné auto. Všetci zainteresovaní navrhujú vystužiť podklad cementovým
prípravkom pri zrýpaní povrchu do hĺbky 40cm. Rozpočet by sa navýšil o 12
000€, ktoré by hradila obec. Je na poslancoch, aby rozhodli. Poslanci
diskutovali a následne hlasovali: Za – 7, proti – 1, zdržal sa – 0.
Starostka ďalej vysvetlila spôsob platenia faktúr. Najskôr musí obec
zaplatiť a potom žiadať o preplatenie eurofondy. Preto si musí obec vybaviť
krátkodobý úver v banke. Obciam sa na takýto účel poskytuje spomínaný úver
s 1,8% úrokom a je to na dobu pol roka. Pre nás by sa jednalo o čiastku 1 980€.
Poslanci hlasovali: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 -. Hlasovalo len sedem
poslancov, nakoľko poslankyňa Alena Chudinová odišla z rokovania, na nočnú
smenu do práce. Zároveň poslanci poverili starostku podpísaním blankozmenky.
K bodu 4.
Poslanci po preštudovaní plnenia rozpočtu za II. štvrťrok 2016 a
prediskutovaní ho schválili bez pripomienok. Hlasovali: 7 – 0 – 0 -.
K bodu 5.
Zhotovenie kamerového systému a rekonštrukcie miestneho rozhlasu je
vo fáze zaregistrovania ponúk jednotlivých záujemcov. Starostka informovala o
ktoré firmy sa jedná o výške ich ponúk a pod. Odborníci navrhli riešiť projekt
položením optického kábla, čo sa aj rieši. Rozpočet na kamery je – 7 000 z
eurofondov a 2 000€ z obce. Na rekonštrukciu rozhlasu je z eurofondov 6.000 a
obec dáva 10 000€. Výber firmy je v kompetencii starostky na základe
elektronického výberu dodávateľa, podľa najnižšej ceny.
K bodu 6.
Na základe zákona o sťažnostiach č.9/2010 Z. z. je obec povinná
upraviť vybavovanie sťažností svojim vnútorným predpisom. Starostka
predložila poslancom k nahliadnutiu vypracované zásady a zároveň požiadala,
že je potrebné zriadiť trojčlennú komisiu z radov poslancov a doplniť do
písomnej formy zásad. Poslanci navrhli a schválili komisiu v zložení: Ján

Kocúr, Mária Ochodničanová a Bc. Alena Dudeková. B
K bodu 7.
a/ Výstavba detského ihriska
starostka informovala, že v spolupráci s poslankyňou A. Dudekovou a
prostredníctvom poslanca VÚC p. Mičianom dostali sme fin. čiastku 600€ na
vybudovanie detského ihriska. Bude v priestoroch už nefunkčného det. ihr. Pri
predajni Jednota. Celkový rozpočet je 1 500€. Obec hradí 900€. Dala sa
zhotoviť hojdačka, zakúpili sa bránky, oplotenie, siete. Jestvujúce dvojhojdačky
dala opraviť p. Dudeková poslancovi p. Damaškovi J. Ostatné práce sa zatiaľ
plánujú s pracovníkmi obce , ktorí sú na VPP. Niečo sa plánuje aj s
dobrovoľníkmi.
B/ Obnova kríža Tatarovce.
Na začiatku rokovania zastupiteľstva poslankyňa A. Chudinová predniesla
požiadavku iniciátorky akcie p. Ireny Janíkovej. Jedná sa o opravu pamiatky
murovaného kríža pri zvoničke v osade Tatarovce. Kríž bol pôvodne zhotovený
z pieskovca a poveternostné podmienky narušili jeho vzhľad aj stavbu, ako
celok. P. Janíková sa obrátila na pamiatkárov, ktorí vypracovali rozpočet
opravy. Jedná sa o čiastku 6 700€. Chce to financovať formou zbierky a
požiadala obec, akou formou sa chce na akcii podieľať. Nakoľko pri
spomínanom objekte sú vysadené dve lipy, ktoré podľa pamiatkárov ohrozujú
kvalitu objektu a je potrebné ich dať zrezať, čo je finančne náročné, p.
Janíková navrhuje aby obec financovala túto záležitosť. Jedná sa o čiastku
1 200€. Poslanci po zvážení súhlasili s navrhovanou čiastkou. Hlasovali: 8 – 0
- 0 -.
C/ Činnosť Hlavného kontrolóra
Nakoľko kontrolórka nebola prítomná , starostka prečítala ňou doloženú Správu
č.2/2016, ktorej cieľom bola – ochrana majetku v správe, alebo vo vlastníctve
orgánu verejnej správy, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a správnosť a preukázateľnosť
vykonávania finančnej operácie, alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva.
Poslanci ju zobrali na vedomie.
K bodu 8. Diskusia
- prítomní občania, Branislav Sucháň a manželka – pri rod dome v Uhliskách si
svojpomocne vybudovali cestu v dĺžke 60m, ktorá v budúcnosti bude slúžiť aj
iným občanom, nakoľko je tam plánovaná individuálna výstavba rod domov.
Žiadajú, aby im obec finančne prispela na túto investíciu.
- star. - prisľúbila, že zahrnie do rozpočtu na budúci rok, zhotovenie asfaltového
koberca
- posl. Vojtáš – čo odporúčajú odborníci na spevnenie výstavby cesty v
Uhliskách, ktorá má ílovité podložie
- star. - projektant, stavebný dozor aj zhotoviteľ sa zhodujú v navrhovanej zmesi
cementu a zeminy, ktoré sa rýpadlami zapracujú do povrchu v hrúbke 40cm
- Vojtáš – keď zrušíme zhotoviť 20m cesty pri jej ukončení , nemôžeme

financie za to použiť na iné účely?
- star. - nie, lebo financie sú účelovo viazané
K spevneniu cesty v Uhliskách sa vyjadrovali nasledovne:
- Vojtáš – je za spevnenie, lebo to bude pre občanov.
- Ochodničanová – je za spevnenie z obecných zdrojov
- Dudeková – je za, ale pýta sa či nejakou čiastkou nemôže prispieť aj
zhotoviteľ stavby
- star. - žiaľ nie, lebo sa musí dodržať zmluva a v nej to nie je
- Kocúr – je proti, nakoľko je to veľa financií a slúžiť to bude len zopár
občanom, ktorí tam budú chodiť osobnými autami
- viacerí poslanci namietali, že, ale kým sa tam domy postavia musia tam chodiť
nákladné vozidlá s materiálom
- Drugo – je za,
-Varga – je nejaký protokol o zhotovení sond do podložia cesty?
- star. - áno, musí byť doložený ku kolaudácii
- Vojtáš – kto preberá zhotovenie ciest a kontroluje, že je to v poriadku ?
- star. - Poľnohospodárska platobná agentúra, kontroluje stavbu aj platby
- diskusia ku kamerovému systému – posl. Kocúr – je dôležité, aby kamery aj
rekonštrukciu miestneho rozhlasu, zhotovovala jedna firma. Je to výhodné aj
kôli údržbe.
- Dudeková:- namontovať zrkadlo na ceste pod kostolom, pri vychádzaní z
miestnej komunikácie z Mazáka
- kedy sa bude riešiť parkovisko pri bytovom dome č. 401
- star. - čakám na ponuku a rozpočet od f. Ekostav – Šutý, a akonáhle to dovolí
počasie, aby sa mohlo bagrovať, bager nastúpi. Odhrnie sa zemina, spevní sa
makadamom a obyvatelia bytovky si položia obrubníky, podľa potreby, ktoré
im poskytne obec. Časovo je akcia naplánovaná na mesiac október – november.
- ďalej navrhuje, aby sa pri MŠ urobil na vozovke prechod pre chodcov, plus
dopravné značky s označením prechod pre chodcov a tiež navrhuje osloviť
mladých umelcov, ktorí zhotovili novinku prechod pre chodcov 3D, ktorý je v
Čadci
- star. - zistí, aké sú možnosti, musí mať vyjadrenie dopravnej polície a tiež
správcu cesty
- po kanalizácii v Uhliskách neboli spätne osadené žľaby povedľa cesty, v
hornej časti. Voda potom steká po ceste a v zime namŕza, šmýka sa .
- star. - na jar by sa to mohlo urobiť, ale záleží či budú nejakí nezamestnaní na
obci vôbec robiť, lebo všetky projekty na VPP sú zrušené. Je problém nájsť aj
dvoch, troch chlapov, aspoň na tie najnutnejšie údržbové práce v obci.
- predniesla žiadosť dvoch občaniek, ktoré žiadajú zmenu autob. Spoja.
-star. - pracuje sa na tom
- nemôže sa dať 2x do roka veľký kontajner na komunálny odpad väčších
rozmerov?
- star. - dávame, vždy na jar a na jeseň v strede obce, teda pri ZŠ.

-posl. Drugo: - zamestnanci obce na VPP, by mali nosiť reflexné vesty, pokiaľ
pracujú v teréne
-star.- majú ich nafasované, visia v ich šatni, len sú nedisciplinovaní
- bolo by potrebné zaasfaltovať vjazd k bytovke č.400 z hlavnej cesty pri MŠ
a tiež predĺžiť zábradlie do Uhlísk pri dome p. Michalka, bude bezpečnejšie pre
vodičov áut, idúcich z Uhlísk a nachystať suchú zmes na zimný posyp do
Uhlísk
- star. - berie na vedomie
- predniesol požiadavku občanov Uhlísk, či by sa nedali vytvoriť vyhýbacie
plochy povedľa cesty, nakoľko majú problém vodiči áut pri stretnutí sa oproti
sebe. Sú tam dve- tri miesta, ktoré by ale bolo potrebné spevniť a robiť na nich
zimnú údržbu.
- rozvinula sa diskusia: - tie miesta sú súkromný pozemok a je otázne, či by
poskytli zo svojho pozemku na vyhýbacie plochy
- keď sa tam občania rozhodli stavať domy, vedeli aká cesta je a teraz sú
nespokojní
- tam bývajúci občania si oplotili svoje pozemky až k samej komunikácii, bez
toho, aby sami odskočili s plotom, ale od druhých to žiadajú.
- Ochodničanová – občania chcú, aby termín obecných hodov bol jednotný s
tým, čo vyhlasuje p. farár a tiež sa pýtajú, prečo aj naša obec nemá po stĺpoch
verejného osvetlenia vianočnú výzdobu, ako v iných obciach
- star.- hody si dohodneme spolu s p. farárom a na vianočnej výzdobe
pouvažujem, všetko záleží od finančných nákladov. Možno zopár výzdob, by sa
mohlo zakúpiť.
K bodu 9. Návrh na uznesenie.
Zapisovateľka predniesla návrh na uznesenie. Poslanci hlasovali už počas
rokovania za jednotlivé uznesenia. Starostka skonštatovala, že uznesenia boli
prijaté.
K bodu 10.
Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia: Ján Kocúr
Ing. Štefan Vojtáš
V Povine , 25.septembra 2016

