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Zá p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa: 26.6.2013 o 16.hod. na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Slovák Jaroslav Ing.
Rajdík Milan
Chudinová Alena

Program: 1. Zahájenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba v obci
4. Schválenie Záverečného účtu Obce Povina
5. Príprava obecných hodov
6. Rôzne: žiadosti, Plán kontrolných činností
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

K bodu 1: Rokovanie otvorila a riadila starostka p. Margita Šplhá ková.
Privítala prítomných poslancov a oboznámila s programom zasadnutia. Program
bol poslancami schválený.
Za zapisovateľku bola určená p. Bendová Jana, pracovníčka obecného
úradu a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a následne zvolení bez
pripomienok poslanci Ján Adámek a Emília Podpleská. Do návrhovej komisie
boli starostkou navrhnutí a následne obecným zastupiteľstvom zvolení bez
pripomienok poslanci :
Trúchly Vladimír, Benda Marián a Mgr. Jozef Damaška.
K bodu 2. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie.
- k uzn. č.8/2013 – žiadosť Zuzany Kožovej
– prezrela si priestory, mala by záujem , zhotovila by rozvod vody, ale chce to
refundovať. Poslanci súhlasili.

- uzn. č.9 – žiadosť obyvateľov bytovky č. 401 o odkúpenie pozemku pod
garáže
– najskôr musia vyplatiť pozemok pod bytovým domom, potom sa bude riešiť
ich žiadosť
K bodu 3.
Výstavba kanalizácie- momentálne sa kladie kanalizácia v časti obce Malá. Sú
tam sťažnosti od občanov: zlé zasýpanie výkopu, nevhodný materiál na zásyp,
po prejdení nákladného auta / Lesy vykonávajú zvážanie dreva/, ostávajú
hlboké jamy , neočistená cesta. Starostka neustále jedná s dodavateľom
Váhostav, o náprave. Oni sa snažia šetriť financie a potom vznikajú problémy.
- starostka vybavuje doasfaltovanie druhej polovice cesty, nakoľko v rozpočte
výstavby sa počíta len s polovicou. Jedná s VÚC Žilina o príspevku.
- oboznámila s výstavbou kanalizácie v problémových miestach , ako sú pri
hlavnej ceste, taktiež popri rieke Kysuca, na Velikej a popri potoku v dolnej
časti obce. Tieto miesta sú stále v stave dohodovania s občanmi.
- rekonštrukcia verejného osvetlenia – zrušili verejnú súťaž v ktorej sme boli
vybraní, musíme nanovo vypracovať a prihlásiť sa.
. K bodu 4.
Poslanci so starostkou za účasti ekonómky sa oboznámili so Záverečným
účtom obce za rok 2012. Po prejednaní ho schválili bez pripomienok. Hlavná
kontrolórka predložila k nemu Odborné stanovisko a poslanci ho zobrali na
vedomie.
K bodu 5.
Obecné hody. Pred ich termínom sa ešte poslanci zídu a rozdelia sa úlohy na ich
prípravu.
K bodu 6.
- Kontrolórka obce p.Katarína Adámková oboznámila poslancov s Plánom
kontrolných činností na II. polrok 2013. Poslanci ho schválili bez pripomienok.
- dve žiadosti p. Veroniky Hackovej o odkúpenie časti obecného pozemku na
zlegalizovanie stavby garáže a druhá žiadosť o odkúpenie obecného pozemku,
ktorý susedí s pozemkom, na ktorom je jej rodinný dom a o ktorý majú záujem
aj obyvatelia bytového domu 401, na výstavbu garáži a parkovacích miest.
Nie všetci poslanci poznajú skutkový stav pozemkov a okolnosti výstavby
garáže. Uzniesli sa, že po zistení všetkých skutočností odložia riešenie žiadostí
na budúce zastupiteľstvo.
K bodu 7.
Diskusia
- posl. Podpleská – tlmočila otázky obyvateľov na Velikej ohľadom kanalizácie
starostka vysvetlila už v úvode
- posl. Adámek – z dôvodu výstavby kanalizácie je sťažené otáčanie autobusov
pri predajni u Belanov, majú skládku materiálu až do cesty
star. – upozorní firmu
- posl. Drugo – poďakovanie za vyčistenie studničky oproti MŠ a u Sidorov

- posl. – upozornili na podmytú reguláciu u Tatarov pri mostoch, stav začína
byť nebezpečný
star. – napíše správcovi toku Lesom SR a upozorní na skutkový stav aj
s doložením fotografií
- posl. Trúchly – upozornil na zhorenisko z drevenice u Tatárov, vyvezené pri
Jedlovine, je potrebné to zlikvidovať
star . – pošle písomné upozornenie p. Žákovej Anne
K bodu 9. Návrh na uznesenie predniesla p. Jana Bendová. Poslanci
hlasovali :za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 10.
Záver zasadnutia vykonala starostka, poďakovala prítomným za účasť a za
záujem o veci verejné.
Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Ján Adámek.
II. overovateľ: Emília Podpleská
Margita Šplhá ková
Starostka obce
V Povine, 28.6.2013

