Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 30.09.2015
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Alena Chudinová
Mgr. Jozef Damaška

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015
4. Výstavba v obci
5. Ukončenie spolupráce so školským úradom
6. Rôzne: štatút obce, VZN o ovzduší, žiadosti
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

K bodu 1.
Rokovanie otvorila p. Margita Šplháková, starostka obce. Privítala
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: horeuvedení, ako neprítomní
Starostka skonštatovala, že OZ je uznášania schopné. Na návrh starostky boli
schválení overovatelia zápisnice: Ján Kocúr a Ing. Štefan Vojtáš a tiež návrhová
komisia: Marián Benda, Mária Ochodničanová a Jana Bendová. Schválený bez
pripomienok bol aj program rokovania.
K bodu 2.
Zástupca starostky p. Marián Benda vykonal kontrolu plnenia uznesení
z minulého zastupiteľstva. Poslanci ju zobrali na vedomie.
K bodu 3.
Poslanci vopred obdržali materiály k plneniu rozpočtu za I. polrok 2015.
Zásadnejšie pripomienky nemali, bolo zopár otázok, ktoré starostka vysvetlila.
Poslanci ho schválili hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 4.
Starostka informovala – Na stavbu multifunkčného ihriska prebieha výberové
konanie na dodávateľa.
- Projekt na cesty v rámci komasácie tiež prešiel, víťaz v súťaži je f.

EUROVIA.
- Úspešná bola aj žiadosť na rekonštrukciu miestnych komunikácii, ktorú
adresujeme vždy na Lesy SR. Dostali sme 6 300 €. Rekonštruovať sa
bude cesta na Vŕšku. Od domu č. 18 po dom č. 55. Keďže rozpočet je
vyšší, starostka navrhla doplatiť zbytok z vlastných zdrojov. Poslanci
hlasovali: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
- Projekt na kamery – rozhodli sme sa umiestniť ich pri Telovýchovnej
Jednote, MŠ, ZŠ a pri obchode u Belanov. Bol podaný 8.9. 2015.
- Ukončená je aj oprava cesty u Tatárov
- Podľa novej vyhlášky o odpadoch na základe sprísnených noriem EÚ,
obec sa musí postarať aj o zelený a domový odpad. Budú k dispozícii
kontajnery rôznych veľkostí, obec by dostala štiepkovač a elektrický
kompostér na bioodpad. Zasa to bude formou projektu, na základe,
ktorého niečo dostaneme od EÚ a niečo musí doplatiť obec. Tomu sa
bude obec ešte venovať podrobnejšie.
K bodu 5.
Školský úrad, ktorý funguje pod spoločným úradom pre DK a má na
starosti účtovníctvo škôl, sa v poslednom období dostáva do problémov,
Niektoré obce vystúpili so spoločného úradu a tie, čo zostali doplácali
neúmerne na dvoch pracovníkov. Starostka po porade s riaditeľom ZŠ s MŠ
našla nové účtovníčky za nižšie výdavky a navrhuje vystúpiť zo spol. škol.
úradu a spomínaným pracovníkom vypovedať zmluvu. Poslanci súhlasili
a hlasovali: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 6.
a/ Štatút obce. Materiál mali poslanci vopred. Niektorí ho nemali
dostatočne preštudovaný, dohodli sa, že tento bod odročia do budúceho
zastupiteľstva.
b/ VZN o ovzduší. Musíme prijať nové, nakoľko boli pozmenené niektoré
zákony. Poslanci sa s návrhom VZN oboznámili a následne ho schválili.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
c/ Žiadosť p. Kubalovej Ivety rod. Pavlusíkovej, bytom KNM. Ako
majiteľka nehnuteľnosti v našej obci, domu č.242 , žiada o spevnenie
železného mostu cez potok, ktorým prechádza k svojej nehnuteľnosti, ktorý
ale je majetkom obce. Most si spevní na vlastné náklady, potrebuje len náš
súhlas. Poslanci súhlasili. Hlasovali: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 7.
Posl. Benda – upozorniť občanov na Vŕšku na zhotovenie kanalizácie,
lebo do opravenej cesty sa nesmie 5 rokov zasahovať
- Vojtáš – k akému dátumu sa dá výpoveď pracovníkom škol. úradu?
- ešte sa dohodnú ostatné obce, ktoré využívajú ich služby
- plánuje sa do budúcna oprava chodníkov pri hlavnej ceste?
- áno, je to v pláne
- na hlavnej ceste pri rod. dome Vojtáša Štefana, je popraskaný

asfalt po plyne a podľa jeho názoru ohrozuje bezpečnosť premávky
- star. písomne upozorní Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá je správcom
cesty.
Poslankyňa Dudeková:
- vymeniť lampu pri Borákovi a pri Tomašcovi Mariánovi
- po ceste okolo Šurinov steká voda, keď prší a v zime, keď zamrzne, nedá
sa tam chodiť, mreža pri Borákovi je pokazená
- 2x nedali štítok na popolnicu pri krčme
- bola riešiť problém občanov s p. Kromkom, ktorý je neprispôsobivý
a porušuje občianske spolunažívanie
- obyvatelia bytovky č. 401 parkujú tak, že sa smetiari nemôžu dostať
k nádobám
- ostal štrk po prácach na VPP pri chate Marcela Chládka, treba ho odviezť
- žiada si vidieť rokovací poriadok OZ, na budúce zasadanie
poslanec Drugo:
- žiada predkladať informáciu o narodených a zomrelých občanoch, na
zastupiteľstvá a Vojtáš, aby sa zverejnili na stránke obce
- zhotoviť betónový stolnotenisový stôl v školskom areáli, pre deti
poslankyňa Ochodničanová:
- bola požiadavka zo strany krčmárov u Belanov, aby sa zhotovili ešte
lavičky oproti krčme.
K bodu 8.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka Jana Bendová. Poslanci už
nehlasovali, lebo hlasovali jednotlivo, pri každom uznesení.
K bodu 9.
Starostka ukončila zasadnutie OZ a poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia: Ján Kocúr
Ing. Štefan Vojtáš
V Povine ,1.10.2015

