Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 29. marca 2017
______________________________________________________________

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

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba v obci
4. Správa o činnosti HK za rok 2016
5. Správa z kontroly č. 1/2017
6. Financovanie výstavby v obci
7. Rôzne: reštaurovanie kríža – Tatarovce, chodník na Vŕšok, Cesta k
Sucháňovcom v Uhliskách, žiadosti
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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: Ing. Štefan Vojtáš
Bc. Alena Dudeková
a tiež návrhová komisia:Marián Benda
Jana Bendová
Peter Varga
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.
- bola dokončená rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ. Aj dievčenských aj

chlapčenských. Je potrebné ale doplatiť z obecných financií sumu – 3 950,-€.
Celková investícia stála 37 000,-€.
- na rekonštrukcii obecného rozhlasu sa stále pracuje. Práce sa vykonávajú
podľa počasia.
- vymenili sa okná na budove školskej kuchyne
- reagovali sme na výzvy EÚ, dal sa vypracovať nový projekt na zateplenie
budovy ŠJ pri ZŠ
- ďalší projekt sa robí na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ
K bodu 4.
Predniesla kontrolórka obce p. Adámková. Poslanci zobrali na vedomie jej
správu o činnosti za rok 2016.
K bodu 5.
Hlavná kontrolórka obce p. Adámková oboznámila poslancov z výsledkami
kontroly č. 1/2017 zameranú na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami.
Poslanci ju zobrali na vedomie.
K bodu 6.
Starostka oznámila, že tento rok môžeme z vlastných financií použiť
čiastku približne 110 000,-€. Spoločne treba rozhodnúť, na čo sa použijú.
Niektoré návrhy predniesla sama, niečo doplnili poslanci. Napokon sa dohodli
na týchto investíciach:
- oprava miestnej komunikácie pri rieke /Žabská/
- oprava miestnej komunikácie k Šurinom
- vybudovanie kanalizácie v areáli ZŚ
- oprava mostov na Roveň a v osade Tatarovce
- oprava chodníkov pre chodcov popri hlavnej ceste
- úprava cesty v Uhliskách pri Sucháňovcoch
- úprava povrchu ihriska pri ZŠ – asfaltovanie
- vybudovanie prístreška pri multifunkčnom ihrisku na prezliekanie a
odkladanie osobných vecí
Poslanci hlasovali: 8 – 0 – 0.
K bodu 7. Rôzne.
A/ reštaurovanie kríža Tatarovce
zberá sa potrebná čiastka financií na jeho reštaurovanie. Prispelo Pozemkové
združenie súkromných vlastníkov lesov Povina - čiastkou 500,-€, Urbariát
Povina 500,-€, z VÚC podaním projektu a žiadosti 500,-€ a z fondu župana
VÚC Žilina – 500,-€. Obec porieši lipy, ktoré ohrozujú kvalitu stavby.
B/ chodník na Vŕšok
Na zasadanie OZ sa dostavili manželia Kubalovci Jozef a Iveta, bytom KNM,
ktorí rekonštruujú rod. dom č.242. Starostka vysvetlila poslancom, kôli čomu
prišli. Chodník smerom na Vŕšok, ktorý ide od mosta oproti obecnému úradu

okolo ich rod domu a pokračuje schodmi, nie je pozemkovo vysporiadaný. Aby
sa to vyriešilo, dala obec zhotoviť geo. plán a následne je potrebné urobiť
zámennú zmluvu medzi obcou a p. Mackovou Teréziou a tiež medzi obcou p.
Kubalovou Ivetou, nakoľko z oboch pozemkov je potrebné vysporiadať pod
schodami, lebo hranica ide šikmo cez schody. Manželia Kubalovci na výmenu
žiadajú zaasfaltovať chodník, až po schody. Zároveň sa opravia aj schody.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovali: za – 8, proti – 0, zdržal sa -0.
C/ Prítomní na zasadaní boli aj manželia Sucháňovi z Uhlísk, ktorí opätovne
požadujú preplatiť materiál, ktorý použili na zhotovenie prístupovej cesty k ich
rodinnému domu. V budúcnosti by mala slúžiť aj k ďalšiemu pozemku. Cestu
zhotovili pred dvoma rokmi, jej rozmery sú 60 x 3,5m. Poslanci sa dohodli, že
zistia koľko materiálu sa použilo a cenu výkopov a makadamu a potom
rozhodnú.
D/ Žiadosť záhradníctva HEDERA Povina – majiteľ Martin Nechala, o
prenájom obecného pozemku v časti obce medzi riekou a cestou na ihrisko, pri
garážach. Účel prenájmu je zhotovenie kompostoviska a uskladnenia
záhradného materiálu. Jedná sa o časť parcely č. 5001, na dobu 10 rokov za
cenu1,-€ za m2 ročne a prvý rok sa platba odpustí, vzhľadom na náklady
spojené s úpravou terénu. Podmienkou je aj zákaz vybudovania stavby na
pevnom základe. Poslanci hlasovali: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1. Poslanec
Drugo navrhoval sumu 0,50€ za m2. Zároveň poverili starostku vytýčením
hraníc pozemku a určenia výmery. Taktiež vyhotovením nájomnej zmluvy.
K bodu 8 - diskusia
- posl. Vojtáš – má požiadavku od občanov, hlavne v bočných uliciach, či budú
pridávané amplióny, počas rekonštrukcie miestneho rozhlasu
- star. - áno, po dokončení rekonštrukcie miestneho rozhlasu , popridáva obec
mimo projekt amplióny navyše.
- posl. Vojtáš- koľko bude stáť asfaltovanie chodníka na Vŕšok a či je vôbec
potrebné ho tam spriechodniť
- je potrebný, využívajú ho ľudia aj na kar, keď idú z pohrebu a je to skratka na
Vŕšok.
K bodu 9.
Zapisovateľka prečítala znenie uznesení. Poslanci nehlasovali, nakoľko sa
hlasovalo počas rokovania k jednotlivým uzneseniam. Starostka skonštatovala,
že uznesenia boli prijaté
K bodu 10.
Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Jana Bendová

Overovatelia zápisnice: Ing. Štefan Vojtáš
Bc. Alena Dudeková

V Povine, 31.3.2017

