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Zá p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa: 27.6.2012, na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Neprítomní: Slovák Jaroslav Ing.
Damaška Jozef Mgr.
Chudinová Alena
Program: 1. Zahájenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o výstavbe kanalizácie
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2011
6. Rôzne: delegovanie zástupcov do Rady školy, ţiadosti, obecné
hody, činnosť obecného kontrolóra, VZN
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.
K bodu 2. 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 Milan Rajdík. Do návrhovej komisie
boli starostkou navrhnutí a následne obecným zastupiteľstvom zvolení bez
pripomienok poslanci :
Trúchly Vladimír, Benda Marián a zapisovateľka.
K bodu 3. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie.
K bodu 4.
Starostka informovala. Od apríla sa začalo s výstavbou kanalizácie v obci.
Najskôr sa značilo, výkopové práce začali v júni. Pokladajú sa záchytné šachty
a potrubie. Začali pri Vargovi Petrovi, smerom nahor. Vznikajú problémy pri
doprave, nastáva nervozita vodičov, ale s tým sa počítalo. Pracujú od rána do

večera. Vodárenská spoločnosť SEVAK Ţilina mala verejný pohovor s občanmi
v MKS, kde vysvetlila občanom pravidlá napojenia sa na kanalizáciu. Občania
vypisujú zmluvy o budúcej zmluve o napojení. Určili si utorky, ako kontrolné
dni, kde budú riešiť jednotlivé prípady alebo problémy, ktoré nastanú. Práce
vykonáva stavebná firma z Námestova, ktorá to dostala v subdodávke od
Váhostavu Ţilina.
K bodu 5.
Poslanci dostali k preštudovaniu materiály k záverečnému účtu obce za rok
2011, taktieţ vypracovaný audit, auditorkou Ing. Palatickou Darinou.
Starostka odpovedala na otázky poslancov a tieţ prítomná ekonómka obce p.
Bendová Miluša. Od decembra sú uţ niektoré podlţnosti vyplatené. Obec
dostala za výkup pozemkov pod diaľnicu sumu 42 300,-€. Z toho vyplatila časť
faktúry za rekonštrukciu Urbárskeho domu a niektoré menšie pohľadávky.
Obecná kontrolórka následne predniesla Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Povina za rok 2011. Poslanci ho zobrali na
vedomie. Záverečný účet poslanci schválili. Zároveň bola schválená bez
pripomienok aj Výročná správa Obce Povina.
K bodu 6.
-Bola schválená ţiadosť o umiestnenie stávkového terminálu v zariadení
pohostinstva Lucie Dudekovej.
-Schválilo sa vydanie súhlasu na sprevádzkovanie stávkového terminálu
v prevádzke Café Bar X Povina, na základe uznesenie č.5/2012
z predchádzajúceho zastupiteľstva.
-Na ţiadosť Farského úradu sv. Jakuba KNM, schválilo zastupiteľstvo finančnú
výpomoc pri obnove kostola v Povine vo výške 500,-€.
- 18. a 19.augusta budú obecné hody. Nebudeme mať vlastný bufet, nakoľko
minulý rok boli problémy s colnou kontrolou. Ešte sa poslanci zídu aj kultúrna
komisia a rozdelia sa úlohy na zabezpečenie hodových slávností.
- Na základe poţiadavky riaditeľa ZŠ, boli delegovaní do Rady školy dvaja
poslanci – Vladimír Trúchly a Marián Benda a za obecný úrad Bendová Jana.
- Na základe zmeny zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, schválilo
zastupiteľstvo Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012 Obce Povina
o obmedzení hazardných hier na území Obce Povina
- Na základe ţiadosti občana Martina Maroňa bytom Povine č.379 – f. Maroň
Group o prenájom lyţiarskeho vleku v Povine, poslanci schválili, ţe môţe začať
rokovanie o prenájme so starostkou obce. Ţiadateľ chce najskôr sa oboznámiť
so zariadením vleku a príslušným priestorom.
- Obecný kontrolór Bc. Katarína Adámková oboznámila poslancov s Plánom
kontrolných činností na II. polrok 2012. Poslanci ho schválili bez pripomienok.
K bodu 7.
- starostka informovala o návšteve ZŠ s MŠ z príleţitosti ukončenia škol. roka.
Zaráţajúci je stav počtu detí. V škol. roku 2012 – 2013 budú v 1. ročníku 4 deti.
Avšak z MŠ odchádzalo 12 predškolákov. Ostatné deti boli z KNM. Túto

situáciu je potrebné riešiť. Na deti mimo bydliska Poviny, nedostáva obec
dotácie a nepokračujú ani v našej ZŠ, čo je zasa na škodu. Starostka sa bude
problémom zaoberať aj s vedením škôl.
- poslanec Trúchly – navrhol, aby sme sa zaoberali myšlienkou o zrušení
oplotenia medzi kostolom a domom smútku.
V minulosti sa táto otázka uţ riešila, ale nebola ochota zo strany správkyne
kostola. Nakoľko sa vykonáva rekonštrukcia kostola, je potrebné jednať o tom
s farským úradom. Poslanci sa zhodli na súhlasnom stanovisku a poverili
starostku vstúpiť do jednania.
- poslanec Adámek – upozornil na nelegálnu skládku výkopov a tieţ asfaltov
v lokalite obce Kamence. Keďţe na to upozornil ešte pred zastupiteľstvom,
chcel od starostky odpoveď, čo zistila.
- starostka zabezpečila nápravu a podala správu
- poslanec Drugo – upozornil na zatekajúce odtokové ţľaby a zvody na budove
MŠ
- starostka vie o probléme a zabezpečí opravu
- poslanec Drugo – predniesol ţiadosť p. Ireny Hluchej, ktorá ma v obci
nehnuteľnosť v časti obce do Uhlísk, na poškodený most a reguláciu potoka pri
moste, či by nebola moţná oprava, kým nepríde väčšia voda
- starostka – pozrie spomínaný problém a podľa moţností, skúsi opravu aj
s pracovníkmi na VPP.
K bodu 8.
Návrh na uznesenie predniesla p. Jana Bendová. Poslanci hlasovali :za – 6, proti
– 0, zdrţal sa – 0.
K bodu 9.
Záver zasadnutia vykonala starostka, poďakovala prítomným za účasť a za
záujem o veci verejné.

Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Ján Adámek
II. overovateľ: Milan Rajdík

V Povine, 28.6.2012
Margita Šplháková
Starostka obce

