Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 23. júna 2017, na Poľovníckej chate Tatarovce
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Chudinová Alena

Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plán kontrolných činností na II. polrok 2017
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
5. Záverečný účet obce
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017
7. Informácia o vykonanej kontrole
8. Výstavba v obci
9. Rôzne: sťažnosť p. Kubincovej, obecné hody
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: Ján Kocúr
Bc. Jozef Drugo
a tiež návrhová komisia: Mária Ochodničanová
Jana Bendová
Mgr. Jozef Damaška
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.

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s Plánom kontrolných činností
na II. polrok 2017.
Poslanci hlasovali: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.
Hlavná kontrolórka obce p. Adámková predniesla Stanovisko HK k
Záverečnému účtu obce Povina .
Poslanci ho zobrali na vedomie.
K bodu 5.
Záverečný účet obce mali poslanci možnosť vopred preštudovať a
pripomienkovať. Schválili bez pripomienok Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad a tvorbu rezervného fondu vo výške 20 661,96 € a
jeho použitie na rekonštrukciu miestnych komunikácii.
Hlasovali: 8 – 0 – 0.
K bodu 6.
Poslanci podľa doloženého materiálu preštudovali a teraz prechádzali
položky plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2017. Schválili ho bez pripomienok.
Poslanci hlasovali: 8 – 0 – 0.
K bodu 7.
Hlavný kontrolór p. Adámková predniesla Správu č.2/2017 o vykonanej
kontrole zameranej na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31.12.2016 v ZŠ a MŠ.
Poslanci ju zobrali na vedomie.
K bodu 8 . Výstavba v obci
- dali sme natrieť strechu na budove obecného úradu
- vybudovalo sa parkovisko pri včelnici aj s osadením stĺpikov na oplotenie a
odvodnil sa pozemok v areáli včelnici
-odvodnila sa cesta do Besného a upravila sa makadamom
- boli sme úspešní v podaní projektu na VÚC, na zveľadenie Okresnej včelnice
v Povine. Dostali sme 900 €.
- opravil sa priepust popod cestu na parkovisku smerom na Kys. Lieskovec. Pri
poslednej povodňovej aktivite sa zasa upchal a zatápal celé parkovisko. V rámci
povodňových škôd, nám na opravu prispel aj okresný úrad.
- dali sme vypracovať projekt na opravu chodníkov popri hlavnej ceste
K bodu 9. Rôzne
A/ Sťažnosť
- prítomná p. Tatiana Kubincová , predniesla sťažnosť na nekvalitne zhotovenú
komasačnú cestu na Nové.:
- osadená hustá mreža, nedostatočne zberá prívalovú dažďovú vodu
-žľab popri ceste je osadený tesne pri pozemku jej rod. Domu, tečúca voda zo
žľabu sa vylieva na jej pozemok
- poísomnú sťažnosť podala na obecnom úrade v apríli 2017, dodnes nedostala

odpoveď
-bude žiadať odstrániť žľab, lebo je nekvalitný
-ako môže byť skolaudované niečo, čo nie je dokončené?
Starostka
- žľab bol naprojektovaný na odvedenie vody z cesty, nepočítalo sa stým, že pri
silných a prudkých dažďoch to bude brať vodu až z Pleša
- už sa vybudovali podľa potreby aj odrážky spoločne s Urbárom, aby odrážali
množstvo vody tečúcej z polí a z Pleša
- môžeme vybudovať vsakovaciu jamu
- mreža nebola súčasťou projektu, tú dala vybudovať obec, na základe
vzniknutej situácie, nakoľko sme spomínaný problém už riešili počas výstavby
cesty
- že raz žľab nestačil brať vodu nie je isté, že je to zle urobené. Vtedy bola
výnimočná situácia, spadlo veľa vody, bol vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity
- vody bolo v žľabe aj preto veľa, lebo máte ríne zvedené do spomínaného
žľabu, čo je podľa zákona neprípustné. Vodu zo striech si majú vlastníci
odviesť na svojom pozemku
- ale aj napriek všetkému, môžeme žľab zväčšiť spôsobom, že doložíme
betónové kocky do brehu
- prizvaný geodét skonštatoval, že oba pozemky, aj Damaškov aj Kubincov,
zasahujú do cesty
- zistili sme, že projekt nebol vypracovaný dobre, ale bolo veľmi málo času na
zmeny, aby sa dodržal termín realizácie , daný v podmienkach európskych
fondov
- aj mrežu poriešime. Môže byť redšia a osadíme ju inak vyspádovanú
p. Kubincová
- žiada písomné vyjadrenie geodéta o hranici jej pozemku
- urýchlene písomnú odpoveď na jej písomnú sťažnosť
- na všetky spomínané opatrenia chce záväzný termín
Poslanci sa bližšie zoznamovali s problematikou spomínanej cesty. Následne sa
uzniesli, že doporučujú starostke, aby sa spojila s odborníkom a tiež
zhotoviteľom a spoločne problémy odstránili. Termín určili do 30.7.2017.
Poslanci hlasovali: za – 8, proti 0, zdržal sa – 0.
B/ obecné hody
starostka informovala, že sa konajú 19. a 20. augusta. V sobotu bude zábava v
prírode, v nedeľu bude kultúrny program, v ktorom vystúpia naše deti v rámci
nácviku ZUŠ KNM. Spevácke DUO Božanka a Jakubec a Ľudová hudba
Mrmusovci.
Vyzvala poslancov, aby sa zapojili do príprav.
Poslanec Vojtáš upozornil, že stoly a lavičky, ktoré na ihrisku sú, sa rozsýpajú,

drevo je spráchnivené a p. Poslanec Drugo prisľúbil dodať drevo, poslankyňa
Chudinová zabezpečí ich porez. Potom budeme riešiť ich osadenie.
K bodu 10. Diskusia
posl. Dudeková – žľab pri Fojtíkovi Rastislavovi si chcú občania sami osadiť
betónovými kockami .
-Obec im ich dodá.
- pri hornej bytovke je málo osvetlenia, žiadajú pridať jednu lampu
- zväčšené parkovisko pri bytovke 401, upravené makadamom, do jesene chcú
zaasfaltovať
posl. Drugo – za drevo na lavičky a stoly na ihrisko, chce pinpongový stôl do
areálu ZŠ
- po obci by malo byť viac kontajnerov na rozličný odpad,ktorý sa neseparuje,
aby to občania nevozili do lesov, napr. sedacie súpravy ap.
posl. Kocúr- chcel bližšiu informáciu o odpadoch v záhrad. Osade Mazák
- majú problém s vyberaním za TKO. V súčasnosti to funguje tak, že nám
nahlásia na ob. úrad plný kontajner, my zabezpečíme vývoz a faktúru im
prepošleme , oni nám to uhradia. Keďže nie všetci členovia im platia príspevok
za TKO, žiadali od starostky písomnou formou doložiť výzvu na zaplatenie, kde
sa citoval zákon o odpadoch. Dôležité bolo citovať, že pokiaľ má fyzická alebo
právnická osoba nehnuteľnosť, je povinná platiť za odpad príslušnému
správcovi v tom katastri, kde sa nachádza. Vedenie ZO Mazák to rozpošle
svojim členom.
K bodu 11.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka p. Bendová Jana. Poslanci za
jednotlivé uznesenia hlasovali počas rokovania. Boli prijaté.
K bodu 12.
Starostka ukončila zasadnutie . Poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Bc. Jozef Drugo
Ján Kocúr
V Povine, 31.3.2017

