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Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa:26.03.2014
o 16.oo hod. na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: Chudinová Alena
Program: 1.Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výstavbe v obci
4. Návrh revitalizácie centra obce
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
Záznam o vykonanej kontrole
6. Rôzne: žiadosť, VPP
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu 1:Vykonala starostka obce, dala hlasovať za schválenie programu
dnešného zastupiteľstva, bolo schválené bez pripomienok všetkými prítomnými
poslancami. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Vladimíra Trúchleho,
Jozefa Damašku a Janu Bendovú, ktorú zároveň poverila písaním zápisnice.
Ostatní poslanci návrh schválili. Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov :
Jaroslava Slováka a Jána Adámka. Boli poslancami schválení.
K bodu 2. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie.
K bodu 3. Správa o výstavbe v obci.
Starostka informovala: - Rekonštrukcia verejného osvetlenia - ťahá sa to už
veľmi dlho, ale Inovačná agentúra Bratislava, stále požaduje iné doklady, všetko
sa naťahá o čas. Je to nekonečný proces, ale bohužiaľ v tejto republike je to tak.
Ale obec sa tejto akcie nevzdá
- stav miestnych komunikácií po kanalizácii

SEVAK dal informáciu, že od 1.4.2014 začne pracovať obaľovačka asfaltu a
teda, by mali začať s opravou miestnych komunikácií
- cestu III. triedy hore obcou , ktorá je v správe ŽSK,by mali začať asfaltovať od
1.6.2014
- v mesiaci marci bola zrealizovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ,
na ktorú financie získala obec z Ministerstva školstva SR.
K bodu 4 Návrh revitalizácie centra obce
- starostka predstavila prítomných Ing. arch. Pavla Papučíka a Ing. arch. Soňu
Papučíkovú, ako autorov návrhu Revitalizácie verejných priestranstiev pri MŠ a
ZŠ. Predstavili poslancom svoju víziu. Na základe vypracovaného zámeru, môže
obec podať žiadosť o financie z eurofondov, v prípade, že budú takéto výzvy z
ich strany ponúkané. Toto obec musí sledovať a reagovať na ne.
Poslanci predložený Zámer zobrali na vedomie.
K bodu 5.
Kontrolór obce, p. Adámková, predniesla Správu o činnosti hlavného
kontrolóra za obdobie roka 2013 v obci Povina a Záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly. Poslanci to zobrali na vedomie.
K bodu 6. Rôzne
- poslanci prerokovali žiadosť piatich občanov bytového domu č.401 o dlhodobý
prenájom parkovacích miest pri spomínanom dome. Ide v podstate o to, aby si
mohli označiť miesta na parkovanie tabuľou, aby im ich neobsadzovali
návštevníci telocvične, alebo iní vodiči. Poslanci hlasovali. Za - 8, proti - 0,
zdržal sa - 0.
- následne poslanci prerokovali cenu a dĺžku nájmu. Zhodli sa na cene 1,-€/m2,
na dobu 10 rokov. Hlasovali: 8, 0, 0. Nájomnú zmluvu pripraví starostka obce.
- starostka informovala o projekte na zamestnanie nezamestnaných občanov v
obci. Od 1.6.2014 budú noví pracovníci na VPP. Vyhodnotila prácu doterajších
pracovníkov a predložila plán práce pre nových zamestnancov.
K bodu 7. Diskusia
- posl. Trúchly - k žiadosti obyvateľov bytového domu o prenájom parkovacích
miest - je len otázka času, kedy táto požiadavka príde z miest aj na obce.
Vyžaduje si to súčasná situácia. Navrhuje symbolické nájomné, je to pre našich
občanov. Starajú sa o spomínaný pozemok, udržujú ho v poriadku.
- prítomný za žiadateľov p. Paškala - zdôvodnil podanú žiadosť
- posl. Drugo - pri navrhovaní výšky nájmu, chcel vedieť, koľko sa za pozemok
platí daň
- pracovníčka OcÚ- Bendová Jana - je to zaradené pod zastavanú plochu a daň
sa vypočíta :m2 x sadzba = 1,85 x O,35% . Jedná sa asi o 15 m2 x 1,85xO,35%
= O,O9€.
- p. Paškala- či bude po položení koberca na hlavnej ceste vyznačená stredová
čiara, kvôli bezpečnosti premávky, nakoľko niektorí vodiči nevedia, ktorá strana
cesty je ich

- posl. Damaška - na ceste III. tr. podľa cestného zákona, stredová čiara nemusí
byť vyznačená
- posl. Rajdík - či sú k všetkým rodinným domom zhotovené prípojky na
kanalizáciu, keď má byť kolaudácia
- kde neboli špecifické prekážky, tam prípojky sú. Pre investora to je
postačujúce, nakoľko majú kvótu napojenia domácností, aspoň 85%.
- posl. Drugo- predniesol pripomienky občanov: 1. často sú preplnené
kontajnery na odpad a okolo je sústavný neporiadok
- často sme bezmocní voči nezodpovedným občanom. Doma a v záhradách si
ukážkovo poupratujú a systémom ,,čo nás potom, čo za plotom" sa správajú na
verejných priestranstvach. Uvažujeme nad kamerovým systémom a budú sa
dávať pokuty.
2. cez odpadovú šachtu pri MŠ vyteká odpadová voda
- to sa bude riešiť okamžite
3. navážky zeminy po výkopoch kanalizácie v časti obce pri Majeri sú
neupravené a pôsobia rušivo
- do kolaudácie to musia upraviť
4. na budove MŠ je neopravený dažďový zvod, zateká po fasáde už od jesene
- dá to opraviť
- posl. Damaška - navrhuje pri zberných nádobách na separovaný zber zaviesť
kamerový systém. Ďalej- na Malej je miestna komunikácia o dosť zúžená
dôsledkom kopania a kladenia vodovodu a tiež kopaním kanalizácie a majitelia
priľahlých pozemkov po narušení asfaltu hneď robia kraj svojho pozemku až na
ceste. Je potrebné pri kladení koberca teraz po kanalizácii dodržať potrebnú a
pôvodnú šírku cesty
- starostka prisľúbila
- posl. Slovák - na ulici pri rieke zle počuť rozhlas, reproduktory sú zle
rozmiestnené, taktiež je v hroznom stave miestna komunikácia. Hlboké výtlky
po kanalizácii. Pridali sa aj ostatní poslanci a vymenovali takmer všetky miestne
komunikácie, kde je stav veľmi kritický. Trpia tým hlavne vozidlá.
- starostka to najhoršie zapláta s pracovníkmi na VPP a musíme vydržať, v apríli
by mali opraviť miestne komunikácie.
- na rozhlas sa pozrie opravár .
-posl. Adámek - do drôtov verejného osvetlenia zasahuje koruna orecha v časti
obce na vŕšku. Treba ho orezať. alebo upozorniť elektrikárov.
- posl. Damaška - opäť je neporiadok pri ceste na ihrisko, treba upozorniť aj
majiteľa pozemku- urbariát, aj pôvodcu neporiadku
- p. Dudeková - je pravda, že základná škola bude od septembra zrušená?
- nebude !
K bodu 8.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Bendová Jana. Poslanci vlastne
odhlasovali počas rokovania, jednotlivé uznesenia. Teraz sa len skonštatovalo,
že uznesenia boli schválené.

K bodu 9.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Ing. Jaroslav Slovák
II. overovateľ: Ján Adámek
V Povine, 27.marca 2014

Margita Šplháková
starostka obce

