Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa: 26.9.2012, na Obecnom úrade v Povine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: 0

Program: 1. Zahájenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012 a úprava rozpočtu
4. Správa o výstavbe kanalizácie
5. Stanovenie ceny vody na rok 2013
6. Rôzne: žiadosti, vyhodnotenie obecných hodov, zriadená stránka
obce
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. Zároveň určila za zapisovateľku zápisnice
pracovníčku OcÚ, Bendovú Janu. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a
následne zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Slovák a Mgr. Jozef Damaška. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí a tiež schválení: Vladimír Trúchly, Marián
Benda a Jana Bendová
K bodu 2. Kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia obecného
zastupiteľstva vykonal zástupca starostky Marián Benda. Poslanci ju zobrali na
vedomie. Pozastavili sa pri uznesení č.13/2012. Starostka informovala, že
prenájom Lyž. vleku o ktorý má záujem Martin Maroň, je v jednaní.
K bodu 3.Poslanci dostali písomný materiál a za účasti ekonómky obce
prechádzali položku po položke a kontrolovali plnenie rozpočtu za I. polrok
2012. Ak boli nejasnosti, vysvetlenie podala starostka, alebo ekonómka.
Podielové dane od štátu už automaticky od marca o 3 000€ menej, než máme
nárok. Obec sa s tým musí vysporiadať po svojom. Poslanci odhlasovali
jednohlasne plnenie rozpočtu aj úpravu rozpočtu.

K bodu 4.
Starostka zhodnotila priebeh výstavby kanalizácie v obci. Z posledného
kontrolného dňa za účasti investora, dodavateľa a obce podala informáciu, že do
15.10.2012musia byť ukončené práce na hlavnej komunikácii, nakoľko sa blíži
čas zimnej údržby ciest a musia sa pokryť asfaltovým kobercom výkopové
ryhy. Je to nariadenie Dopravného inšpektorátu. Celkový koberec a oprava cesty
je naplánovaná na budúci rok po ukončení stavby. Počas uplynulých mesiacov
sme sa stretávali s nervozitou občanov kvôli obmedzenej premávke a hlavne
kvôli prašnosti. Žiadali polievanie cesty. To sa vyriešilo po jednaní s
dodávateľom prác. Momentálne riešia problémové miesto na Vŕšku. Do októbra
by sa mala kanalizácia potiahnuť po Uhliská. Občania si vypisujú zmluvy o
prípojkách so SEVAKOM Žilina a odovzdávajú ich na obecnom úrade.
SEVAK ich podpísané spätne prináša na obec a tu sa odovzdávajú občanom.
K bodu 5.
Na základe požiadavky Ústavu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, musí
zastupiteľstvo stanoviť cenu vody na rok 2013. Poslanci navrhovali jednotlivo
cenu vody. Návrhy sa pohybovali od 0,80 - do 1,-€. Spoločne sa zhodli na
návrhu, aby sa zistila cena vody SEVAKU a znížila sa o sumu DPH a to bude
cena vody pre občanov. Starostka ďalej informovala poslancov, že ďalšou
požiadavkou je mať oficiálneho a odborne spôsobilého správcu vodovodu.
Ponuku aj so žiadosťou nám zaslala Ing. Ouzka Iveta bytom Martin, ktorá túto
činnosť vykonáva pre viaceré obce. Poslanci odsúhlasili jej ponuku.
K bodu 6.
- žiadosť veterinárnej lekárky MVDr. Bobákovej Zuzany z Kys. N.Mesta o
príspevok od obce pre majiteľov psov a mačiek na mikročípové označenie a
registráciu. Poslanci sa jednohlasne uzniesli, že nie je možné takýto príspevok
občanom zaplatiť, nakoľko to rozpočet obce neumožňuje.
- starostka obce vyhodnotila obecné hody a poďakovala poslancom za pomoc pri
ich príprave
- starostka podala informáciu aj o novozriadenej webstránke obce Povina.
Vyhľadať si ju môžu pod označením www.obec-povina.sk
K bodu 7.
- poslanec Trúchly - nakupujeme vodu za O,60€ a od občanov vyberáme
O,70€.Obec tak dopláca aj na úkor občanov, ktorí nemajú bystrickú vodu, lebo
poruchy sa hradia z rozpočtu. Navrhuje dať vodovod do správy SEVAKu a bude
po problémoch.
- starostka- tento úkon chce starostka realizovať pri odovzdávaní kanalizácie
SEVAKu, po jej kolaudácii
-poslankyňa Chudinová- predniesla žiadosť občanov Tatarovce, aby sa im
pristavil veľkoobjemový kontajner na rôzny domový odpad, ktorý sa neseparuje
- starostka- súhlasila, hneď ako sa vyprázdni kontajner s pozberanými
pneumatikami, dá sa odstaviť v časti obce Tatarovce

-poslanec Benda- navrhol, aby sa pristavil v uličke pri Chudinov, aby tam zas
občania mimo obce Povina nevozili odpad, ako sa to stávalo v minulosti, keď
bol na verejnom priestranstve
K bodu 8.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Jana Bendová. Poslanci hlasovali:
za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu 9.
Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: Bendová Jana
I. overovateľ: Ján Adámek
II. overovateľ: Milan Rajdík

V Povine, 27.9.2012
Margita Šplháková
Starostka obce

