Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 13.decembra 2017, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Mgr.Jozef Damaška
Ján Kocúr
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2018
5. Vysporiadanie pozemkov TJ
6. Správa z kontroly HK
7. Plán kontrolných činností HK na I. polrok 2018
8. Výstavba v obci
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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: Mária Ochodničanová
Peter Varga
a tiež návrhová komisia: Mgr. Alena Dudeková
Marián Benda
Ing. Štefan Vojtáš
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválené bez pripomienok. Tiež
bol schválený navrhnutý program rokovania. Hlasovanie: za – 7, proti – 0,
zdržal sa – 0.
K bodu 2.
Vykonal zástupca starostky, Marián Benda. Poslanci zobrali na vedomie.
K uzneseniu č.14/2017 – starostka podala informáciu -dal sa vypracovať

znalecký posudok, na základe ktorého bude podaná žaloba na súd.
/K uzneseniu č.17/2017 – väčšia navážka makadamu je v úseku pri jeho bráne,
ale betónový múrik to trochu vyrovnalo, na čo namietal p. Kubala. Celé sa to
dorieši v jarných mesiacoch.
O slovo sa prihlásil prítomný p. Kubala. Aj on dáva žalobu na p. Mackovú,
lebo ho obviňujú, že všetko poškodzuje a udávajú ho. Následne rokovanie
zastupiteľstva opustil.
K bodu 3.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 mali poslanci vopred možnosť si
naštudovať a predniesť pripomienky. Žiadne neboli. Poslanci hlasovaním
rozpočet schválili. Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 4.
Hlavná kontrolórka predniesla Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na
roky 2018 -2020.
Poslanci prerokovali neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte
obce na roky 2018 – 2020 a následne aj schválili, hlasovaním 7 – 0 – 0.
K bodu 5.
Vysporiadanie pozemkov pre TJ je dlhodobá záležitosť. Chýba množstvo
dokladov a písomností týkajúcich sa TJ. Starostka sa obrátila na právnika,
nakoľko celá záležitosť je problematická. Bola uskutočnená schôdza bývalých
žijúcich futbalistov, aby sa dodatočne dosvedčilo, že pri vysporiadaní
pozemkov pôvodní majitelia sa ich vzdali v prospech TJ a za podmienky, že sa
budú pre tento účel aj využívať. Vypracovalo sa osvedčenie u notára a následne
sa dalo na kataster. Zatiaľ sa vykonali tieto kroky.
- Rokovanie opustila poslankyňa Alena Chudinová, nakoľko išla do nočnej
smeny.
K bodu 6.
Kontrolórka obce predniesla Správu z kontrolyč.5/2017 zameranú na
Kontrola hospodárenia a evidencie sociálneho fondu za r. 2016. Poslanci ju
zobrali na vedomie.
K bodu 7.
Kontrolórka obce p. Adámková predniesla Plán kontrolných činnosti
na I. polrok 2018. Poslanci ho schválili hlasovaním: za – 6, proti – 0, zdržal sa
– 0.
K bodu 8.
Výstavba v obci. Starostka zhodnotila celoročné práce. Z posledných
boli oprava sneholapačov a dažďových zvodov na budove MŠ, nové svetlo pri
bytovke č. 401, asfaltový koberec na ihrisku v ZŠ, upevnený pingpongový stôl.
Zakúpilo sa ďalšie vianočné osvetlenie.
K bodu 9.
Zásady odmeňovania. Poslanci prejednali nové znenie Zásad odmeňovania

poslancov OZ. Dojednalo sa na odmene za účasť na zasadnutí na sumu 40,-€.
Schválili ich hlasovaním: 6 – 0 - 0.
- starostka navrhla odmenu kontrolórke obce za rok 2017. Poslanci schválili, vo
výške 400,-€ v čistom, hlasovaním: 6 – 0 -0.
Tiež navrhla odmenu zástupcovi starostky. Poslanci schválili, vo výške 400,-€ v
čistom, hlasovaním: 5 – 0 – 1. Zdržal sa Marián Benda.
Poslancom navrhla odmenu 120,-€ v čistom, za rok 2017.
Poslanci schválili starostke preplatenie dovolenky za rok 2016. Jedná sa o 11
dní. Hlasovali: 6 – 0 – 0.
K bodu 10.
Diskusia.
- posl. Vojtáš – kto bol majiteľ pozemkov TJ Povina pred týmto problémom,
ktorý teraz riešime?
- star. - Československý štát, potom okresný úrad, ako dočasný správca
- posl. Chudinová, skôr ako opustila rokovanie, chcela vedieť či sa internet
povedie aj do osady Tatarovce
- star. - zistili sme, že na stĺpy VN / vysoké napätie/ to nie je možné, tak sme
jednali s Telekomunikáciami, aby sa mohli použiť ich drevené stĺpy. Nakoľko
sú niektoré v zlom stave, musia sa najskôr vymeniť z financií obce a potom to
bude možné.
- posl. Dudeková – tiež sa zaujímala o internet v Tatarovciach,
- videla v rozpočte príspevok na CVČ pri fare v KNM, chcela bližšie
informácie
- star. - zo zákona sme povinní prispievať a je jedno kde to dieťa navštevuje.
Príspevok dávame len jednému CVČ v prípade, že dieťa navštevuje vo
viacerých CVČ.
- je potrebné dať popolnicu s namiešanou drťou na cestu do Mazáka, cez zimné
mesiace
- keď je veterno vypadáva verejné osvetlenie, nedá sa viac rozpier dať medzi
káble, aby sa nespájali pri vetroch ?
- star. -SSE na tom pracuje postupne, vo vlastnom záujme, hovorila som s nimi
o probléme
- niektoré lampy v noci nesvietia, prečo?
- star. v rámci šetrenia sa asi 30 lám nastavilo na úsporný program a to tak, že
nesvietia v čase od pol noci do 4. hod. ráno.
- kto bude vykonávať zimnú údržbu?
- st. - dohodli sme sa s p. Petrom Karasom
- prečo sa nevyviezli popolnice na Vŕšku pri poslednom zbere
- star. - stále dookola sa opakujúci problém. V zimných mesiacoch, ak je
vozovka šmykľavá, je potrebné popolnice stiahnuť z ťažkodostupných miest ku
ceste.

- prečo p. Čečko už montuje internet z optického kábľa, a od p. Birkusa sa
klienti odhlasujú, kto mu to dovolil a kto financoval natiahnutie kábľa na bočné
ulice
- star. - z projektu sa platila len hlavná trasa, bočné ulice robil p. Čečko na
vlastné náklady. A čo sa týka napájania internetu, si zistí lebo zatiaľ by sa to
nemalo, kým neprebehne výberové konanie medzi uchádzačmi.
- kamera namontovaná pri Jednote nesmie zachytávať súkromný majetok.
- posl. Drugo – je veľmi podmytá regulácia v časti obce Tatarovce, hrozí, že
tam sa utrhne cesta.
- star. - problém odmieta riešiť š. p. Lesy SR. Je to ich potok, roky sa o jeho
zlom stave dohadujeme a nič sa nerieši.
Vždy to stroskotá na nedostatku financií.
- posl. Ochodničanová – je požiadavka od občanov namontovať na okná MKS
žalúzie, nakoľko pri akciách v popoludňajších hodinách zapadajúce slnko
oslepuje.
K bodu 11.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka. Za jednotlivé uznesenia sa
hlasovalo počas rokovania.
K bodu 12.
Rokovanie ukončila starostka obce. Poďakovala všetkým za dobrú celoročnú
spoluprácu a preniesla vianočný a novoročný vinš.
Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Peter Varga

V Povine, 15.12.2017

starostka obce
Margita Šplháková

