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Zá p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa: 27.3.2013, na Obecnom úrade v Povine

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

Program: 1. Zahájenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba v obci: kanalizácia, rekonštrukcia verejného osvetlenia
4. Prejednanie a schválenie Smernice o verejnom obstarávaní
5. Návrh na prejednanie úhrady za opatrovateľsku službu
6. Prejednanie žiadosti SEVAKu a.s. Žilina, o odkúpenie pozemku,
pod výstavbu pretláčacej stanice
7. Rôzne: žiadosti, VZN, plat starostky, obecné hody, Hlavný
kontrolór
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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 Alena Chudinová a Bc. Jozef Drugo. Do návrhovej komisie boli
starostkou navrhnutí a následne obecným zastupiteľstvom zvolení bez
pripomienok poslanci :
Trúchly Vladimír, Benda Marián a zapisovateľka.
K bodu 2. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie.

K bodu 3. Starostka podala správu o rozpracovanej kanalizácii . V hornej
časti obce sa zatiaľ nepokračuje z dôvodu nepriaznivého počasia. V dolnej časti
obce sa pracovalo aj v zimných mesiacoch. Berie na vedomie sťažnosti občanov
aj pripomienky poslancov na zlý stav povrchu ciest. Kanalizácia by mala byť
ukončená v novembri 2013 a potom sa budú riešiť cesty.
Minulý rok bola schválená naša žiadosť na rekonštrukciu verejného
osvetlenia – VO. Aj zmluva bola podpísaná, teraz musí obec zrealizovať verejné
obstarávanie dodávateľa.
K bodu 4. Na základe novelizácie zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní
poslanci si pozreli návrh Smernice o verejnom obstarávaní. Po prerokovaní
zmien ju schválili.
K bodu 5. Po zhodnotení stavu opatrovateľskej služby v obci bol podaný
návrh na zvýšenie poplatku pre prijímateľa za 1 hod. opatrovateľskej služby –na
1,30€. Poslanci schválili Dodatok č.1 k VZN č.2/2011o opatrovateľskej službe
a o výške úhrady za túto službu.
K bodu 6. SEVAK, a.s. Žilina žiada a predkladá zmluvu o budúcej zmluve,
na odkúpenie časti obecného pozemku pod výstavbu hlavnej čerpacej stanice
,,ČS P1“. Jedná sa o pozemok v časti obce pri brehu rieky Kysuca pri rod. dome
Eduarda Radolského , o výmere 59m2, a žiadateľ dokladá aj vypracovaný
geom. plán. Navrhujú cenu 4,-€ za m2. Poslanci po zvážení a prediskutovaní
odpredaj pozemku schválili, ale za sumu 5,-€ za m2.
K bodu 7. Rôzne:
- Poslanci prerokovali návrh VZN o poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na
základe dotknutých zákonov, ktorý predložila pracovníčka spoločného úradu pre
sociálne veci Mgr. Mária Barčíková. Následne ho schválili bez pripomienok.
- Na základe zákona č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a miest, bol prerokovaný plat starostky a na základe priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012, ktorá dosiahla 805,eur, jej bol poslancami schválený základný plat v tejto výške.
- Žiadosť Poľnohospodárskeho obchodného družstva Radoľa o prenájom
poľnohosp. pôdy – trvalé trávne porasty od obce, nakoľko je vlastníkom, na
dobu 5 rokov, o výmere 86782 m2, za sumu 173,56€ ročne. Poslanci žiadosť
schválili.
- Žiadosť p. Zuzany Kožovej, Povina 21, o prenájom nebytových priestorov
v budove MŠ, za účelom zriadenia kaderníctva, na prevádzkovanie jedného dňa
v týždni, podľa požiadaviek zákazníkov. Nakoľko žiadateľka nebola prítomná
a nemohla odpovedať na otázky týkajúce sa problémov so zariadením
a zrekonštruovaním priestorov ohľadom vody a energií, nedospeli poslanci
k jednoznačnému záveru o schválení. Poverili starostku, aby so žiadateľkou
doriešila spomínané nedostatky zariadenia a prejednanie žiadosti sa bude riešiť
na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

- Žiadosť obyvateľov bytového domu č.401 o odkúpenie pozemkov, ktoré sú
v areáli ZŠ, ale škola ich neužíva. Nachádzajú sa za tenisovým kurtom, smerom
k pozemku susediaceho Jaroslava Hacka. Žiadatelia chcú pozemky využívať na
parkovanie a garážovanie áut. Nakoľko v priľahlej ceste, ktorú by používali je
postavená drevená garáž, avšak bez povolenia a v minulosti cesta slúžila na
prejazd, poslanci poverili starostku, aby vstúpila do rokovania so žiadateľmi,
bližšie sa oboznámila s problematikou a na budúcom zastupiteľstve sa žiadosť
dorieši.
- obecné hody – v tomto roku má obec 575 výročie od vzniku obce. Po zvážení
sa dohodlo na menších oslavách spojených s ocenením občanov za
verejnoprospešnú činnosť pre obec v minulosti aj prítomnosti.
- práca Hlavného kontrolóra. P. Adámková predniesla Správu o činnosti za
obdobie roka 2012, Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.2, 3,
a 4/2012. Poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 8. Diskusia
-poslanec Damaška – kedy sa bude klásť asfaltový koberec po skončení
kanalizácie
- star. – november 2013
- posl. Podpleská – mal by sa dať inzerát, že máme priestory vhodné na
prenájom
- posl. Trúchly – navrhol, aby sa žiadateľke na zriadenie kaderníctva ponúklo
skúšobne bez poplatkov na dva mesiace a potom sa energie poriešia.
Ak by napríklad na svoje náklady zhotovila vodu, môže sa jej dať nájom za
symbolickú cenu.
- kontr. Adámková – v niektorých obciach, napr. v Hornom Vadičove,
prenajímajú miestnosti pre služby občanom za symbolickú korunu .
- posl. Drugo – bolo vlámanie do budovy ZŠ, ako dopadlo vyšetrovanie?
- star. – ešte nie je doriešené.
K bodu 9. Návrh na uznesenie predniesla p. Jana Bendová. Poslanci
hlasovali :za – 7, 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: Jozef Drugo Bc.
II. overovateľ: Alena Chudinová
Margita Šplháková
Starostka obce
V Povine, 30.3.2013

