Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 27.septembra 2017, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Chudinová Alena

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení Plán kontrolných činností na II. polrok 2017
3. Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2017 a Auditorská správa
4. Správa z kontroly č.3 a č.4/2017
5. Výstavba v obci
6. Rôzne: 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: Mgr. Jozef Damaška
Peter Varga
a tiež návrhová komisia: Mária Ochodničanová
Marián Benda
Ján Kocúr
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválené bez pripomienok. Tiež
bol schválený navrhnutý program rokovania. Hlasovanie: za – 8, proti – 0,
zdržal sa – 0.
K bodu 2.
Vykonal zástupca starostky, Marián Benda. Poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 3.
Správu auditorky predniesla starostka. Poslanci ju zobrali na vedomie.
Plnenie rozpočtu mali v materiáloch poslanci vopred na preštudovanie. Mohli
sa pýtať a diskutovať. Schválili ho hlasovaním: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu 4.
Hlavná kontrolórka obce p. Adámková predniesla Správu z kontroly č.
3/2017, zameranú na kontrolu dodržiavania zákona o správnych poplatkoch č.
145/1995 z.Z. Tiež kontrolu č.4/2017 zameranú kontrolu riešenia sťažností a
petícii za obdobie r. 2016 a 1. polrok 2017. Poslanci ich zobrali na vedomie.
Zároveň schválili vykonanie kontroly hospodárenia a evidencie sociálneho
fondu a kontrolu čerpania úveru na cesty, hlasovaním: 8 – 0 -0 .
K bodu 5.
Výstavba v obci:
- v MŠ sú vybudované nové umyvárky
- nový asfaltový koberec je miestnej komunikácii pri rieke, k Šurinom a na
ihrisku v areáli ZŠ
- osadený nový betónový stolnotenisový stôl na ihrisku pri ZŠ, za sumu 740,-€.
- opravila sa regulácia potoka pri moste na Roveň
- v školskej kuchyni sa namontovalo odsávanie, opravili sa omietky a
vymaľovalo sa
- je odvodnená cesta do Včelnice, opravil sa asfaltový koberec a vybudovalo sa
parkovisko
- vymenilo sa čerpadlo na kúrenie v školskej kotolni
Poslanci zobrali správu o výstavbe na vedomie.
K bodu 6.
Rôzne:
A/ Žiadosti:
- Žiadosť č.1/ Ivety Kubalovej bytom KNM, o uzatvorenie zmluvy na zriadenie
vecného bremena – práva prejazdu a prechodu cez parcelu EKN 5012, ktorá
vedie k jej rod. domu č. 242, v časti obce oproti obecnému úradu pod Vŕškom.
Žiadosť bol osobne interpretovať p. Jozef Kubala, na základe splnomocnenia od
vlastníčky pozemku.
K žiadosti sa vyjadrovali poslanci:
- Dudeková – je proti, nakoľko takýchto prechodov spoločných je viac a to by
všetci potom mohli žiadať. Spustil by sa kolotoč žiadostí.
- Vojtáš – ak je to obecné, tak nech to slúži všetkým občanom
- starostka – spoločné prechody obec ani nepredáva, ani neprenajíma
Poslanci hlasovali: za – 0, proti – 8, zdržal sa - 0.
- Žiadosť č.2/ prítomná p. Mária Bielešová, bytom KNM, na základe
splnomocnenia od p. Terézie Mackovej, vlastníčke pozemku, ktorý susedí s
obecným chodníkom oproti obecnému úradu, podala ústnu žiadosť, aby
spomínaný chodník bol daný do stavu, ako bol pred začatím rekonštrukcie
rodinného domu č. 242 p. Ivety Kubalovej. Pred rekonštrukciou spomínaného
domu dal obecný úrad súhlas na spevnenie chodníka makadamom. Vozením
stavebného materiálu motorovými vozidlami sa vychýlil múrik s oplotením na

pozemku p. Mackovej. P. Bielešová si myslí, že makadamu bolo veľa,
navezením až do výšky múrika sa zvýšil tlak a spôsobil jeho vychýlenie.
Poslanci poverili starostku, aby zistila výšku navezeného makadamu.
- Žiadosť č.3/ firmy LIGHTNET s.r.o. KNM o o poskytnutie podkladov pre
využitie obecnej optickej siete.
- Žiadosť č.4/ firmy WNET TECHNOLOGY, s.r.o. Ochodnica o prenájom
káblového optického vedenia v Povine.
Starostka skonštatovala, že vlastne máme dvoch záujemcov o tú istú vec.
Nakoľko za druhú uvedenú firmu bol osobne prítomný p. Čečko a obhajoval
svoju žiadosť, poslanci rozhodli, aby sa žiadosti presunuli na rokovanie do
budúceho zastupiteľstva a prizval sa majiteľ aj prvej spomínanej firmy p.
Birkus.
- Žiadosť č.5/ poslanec Ján Kocúr predniesol ústnu žiadosť v mene
Telovýchovnej jednoty Povina, o finančný príspevok na stavbu prístrešku, ktorý
stavajú svojpomocne športovci z obce, na ihrisku TJ.
Starostka oboznámila, že môže prispieť do výšky 1 500€. Poslanci hlasovali: za
– 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
B/ Všeobecné záväzné nariadenie
starostka oboznámila poslancov s vypracovaným VZN č.1/2017 o dodržiavaní
čistoty a poriadku, nakoľko si to vyžiadali rôzne situácie, ktoré musí obec riešiť
s občanmi, ktorí nedodržujú základné pravidlá o poriadku v okolí svojho
bydliska.
Poslanci hlasovali: za – 8, proti – 0, zdržal sa – o.
C/ Odstránenie zátarasy na verejných schodoch
- starostka informovala o probléme s p. Kubalom, ktorý doteraz neodstránil
zátarasu na verejných schodoch, ktoré sú súčasťou obecného chodníka smerom
na Vŕšok. Jediné riešenie je súdnou cestou. Poslanci hlasovali : za – 7, proti – 0,
zdržal sa – 1. Poslanec Kocúr to komentoval, nakoľko je blízky sused a vlastne
jeho pozemok tiež susedí s obecným chodníkom, hlasovania sa zdrží.
K bodu 7. Diskusia
- otázky na p. Čečku, pri obhajovaní svojej žiadosti, ktorý ponúkol aj možnosť
montovať v domácnostiach malé prijímače rozhlasu občanom, ktorí sú
imobilní, alebo chorí
- posl. Vojtáš – kto to bude hradiť ?
- firma p. Čecku
aké ešte ponúkate benefity_
- ďalšie kamery do obce, internet + televízia, servis
posl. Dudeková – technické otázky ohľadom zhotovenia,v čom je výhodnejšie
od neho mať internet ap. a tiež prečo nebol prizvaný zástupca aj druhej firmy,
ktorá tu má žiadosť
- star. - to bola náhoda, že p. Čečko priniesol žiadosť dnes a tým požiadal aj o

účasť na zasadnutí OZ
- kedy bude zasypaný rigol pri cintoríne, ktorý vykopal p. Čečko
- do soboty, 30.9.2017
-vedenie optického kábla pôjde aj do bočných ulíc?
- áno, s tým, že on dodá práce a materiál s časti bude hradiť obec
posl. Varga – koľko je dlhodobý prenájom?
- aspoň 10 rokov
- posl. Benda – aké zastúpenie má v obci svojej siete pokrytej p. Čečko
- 60%
posl. Kocúr – čo bude mať z toho obec?
- zdarma internet aj zo servisom už má obecný úrad, MŠ aj ZŠ
Následne p. Čečko odišiel a poslanci sa radili. Napokon prišli k záveru, že aj
keď p. Čečko dal väčšinou svoje investície do položenia optického kábla, bude
spravodlivé vypočuť si aj druhú stranu. Takže obom záujemcom sa dá termín do
budúceho zastupiteľstva, aby predniesli svoje návrhy a rozhodne sa na základe
toho.
Diskusia pokračovala
- posl Benda – p. Bačová žiada vyriešiť problém s vytekajúcou vodou v
Uhliskách pri jej novostavbe, ktorá steká na jej pozemok
- star . - viem o probléme, bola som to pozerať a navrhujem, musí sa dorobiť
kanalizačný zberač a v hornej časti nad pozemkov vybudovať odrážky
- posl. Dudeková – v akom stave je riešenie vlastníctva pozemkov TJ Povina
- star. - je to dlhodobý proces, postupne zberáme potrebné dokumenty a s
kompetentnými je to často hra o slovíčka. Bolo sa za právnikom, ktorý spísal
určovaciu žalobu, aby sa to stalo majetkom TJ, a aby obec mala spoluúčasť. V
TJ sa menili za tie roky výbory, postrácali sa dokumenty. Je to veľmi
problematické. Taktiež TJ nemá financie na právnika, takže pomáha obec.
- Dudeková – žiada prehodiť svetlá verejného osvetlenia pri p. Milke
Mrenkovej, aby spĺňali svoj účel
- keď bude údržbár ver. osvetlenia práceschopný
- je už projekt na chodník pri hlavnej ceste?
- nie, vypracuje sa v zimných mesiacoch
- zrkadlo pri vychádzaní na cestu spod Jednoty, nedá sa _
- nemám ho kde osadiť, nedostačujúce podmienky. Musím konzultovať
požiadavku s rodinnými domami oproti.
- je požiadavka osadiť jedno svetlo pouličné pri bytovke č. 401
- star. - nemám to s kým urobiť, nemám pracovníkov. Bola by možnosť, že
zabezpečím stĺp a oni by si ho brigádne osadili.
- ešte ma zaujíma, čo bola vo faktúre, aké práce pri výmene WC a umyvárok v
MŠ
- star. vymenovala zoznam práceschopný

- posl. Vojtáš – dodá sa ešte rozhlas na hlavnej ceste_
- star. - v prípade potreby by sa doložil, ale teraz to už počuť dobre, aspoň sa
nikto nesťažoval
- posl. Drugo – v lese sú protipovodňové prehrádzky zanesené a poškodené. Je
potrebné im urobiť údržbu.
- star. - viem, že je to nutné, ale pýtam sa s kým. Niet ľudí.
Poslanci konštatovali, že štátne lesy a ostatné lesné spoločenstvá, ktoré tie lesy
spravujú by to mohli urobiť.
Starostka poďakovala p. Kocúrovi a jeho prostredníctvom aj Jurajovi Papánovi
za odstránenie telefónnych stĺpov v obci po rekonštrukcii miestneho rozhlasu.
Tiež poďakovala poslancom, ktorí sa podieľali pri príprave a priebehu obecných
hodov.
K bodu 8 .
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka p. Bendová Jana. Poslanci za
jednotlivé uznesenia hlasovali počas rokovania. Boli prijaté.
K bodu 9.
Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Damaška
Peter Varga

V Povine, 28.09.2017

starostka obce
Margita Šplháková

