Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 07.novembra 2018, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : 0
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výstavba v obci
4. Rôzne: nájomné zmluvy, úprava rozpočtu, odmena HK, kontrola MK
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenia
7. Záver
K bodu 1.
Rokovanie otvorila p. Margita Šplháková, starostka obce. Privítala
prítomných a skonštatovala, že OZ je uznášania schopné. Na návrh starostky
boli schválení overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Ing. Štefan Vojtáš
a tiež návrhová komisia: Alena Chudinová
Marián Benda
Ján Kocúr
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Bola schválená, ako aj navrhovaný
program rokovania, hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 .
K bodu 2.
Vykonal zástupca starostky.
K bodu 3.
Starostka informovala o postupe prác na zatepľovaní školskej jedálne a
kuchyni. Opravoval sa strop, štajplón, zatepľuje sa plášť a bude nová fasáda.
Práce musia byť skončené do konca novembra.
- Tiež sa pracuje na telocvični. Vymenila sa krytina na streche, vymenil sa
obklad v hlavnej cvičebnej miestnosti, ešte príde na rad aj podlaha. Sú nové
podlahy v chodbách a zrekonštruované sociálne zariadenia.
Z dôvodu, že financie na tieto stavebné úpravy neboli plánované v rozpočte
obce je potrebné ich tam zahrnúť a to formou úpravy rozpočtu - Rozpočtovým

opatrením č.3. Okrem spomínaných financií zahŕňa aj navýšenie financií na
vydanie monografie o obci, nakoľko pri tvorbe rozpočtu sa nevedela konečná
suma. Poslanci navrhnuté opatrenie schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0,
zdržal sa – 0.
- je položený nový asfaltový koberec do Uhlísk
- položilo sa vodovodné potrubie v čast obce na Malej v dĺžke 410m, nakoľko
tam nieje dovedená bystrická voda a obyvatelia dlhodobo žiadali o jej
zavedenie.
K bodu 4. Rôzne
a/ Nájomná zmluva
Starostka predložila poslancom vypracovanú nájomnú zmluvu pre f. HEDERA
Povina. Nakoľko sa doteraz nemohla vyhotoviť z dôvodu, že pozemok sa nedal
určiť, čo sa týka výmery. Bol potrebný GO – plán a tým sa celá vec oddialila.
Poslanci hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0, zrušili uznesenie č.4/2017,
zo dňa 29.3.2017.
Vypracovala sa teda nájomná zmluva, ktorá plní podmienky určené poslancami
OZ a je platná od 15.11.2018. Poslanci ju schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0,
zdržal sa – 0. Nájomná zmluva je zverejnená na stránke obce.
b/ Nájomné zmluvy
Starostka predložila poslancom na preštudovanie ďalšie nájomné zmluvy, ktoré
sa týkajú prenájmu priestorov v MŠ na zriadenie služieb holičstva a kozmetiky,
pre p. Barboru Chudinovú a p. Paulínu Kvašňovskú. Poslanci s návrhom zmlúv
súhlasili a schválili ich hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
c/ Kontrola miestnych komunikácii
Starostka oboznámila poslancov s výsledkom kontroly z Okresného úradu
Žilina – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Kontrola bola na
základe sťažnosti p. Ivety Kubalovej, ČSA 1301/35, KNM. Kontrolovali stav
oporného múru miestnej komunikácie, ktorý susedí s pozemkom p. Kubalovej.
Poslanci doporučujú starostke zabezpečiť statika na vypracovanie posudku na
oporný múr a základe toho budú prijaté ďalšie opatrenia. Poslanci to prijali
uznesením a hlasovali: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
d/ Odmena obecnému kontrolórovi
Starostka navrhla odmenu za prácu hlavnej kontrolórke obce, za rok 2018, vo
výške 300,-€.
Poslanci súhlasili hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 5. Diskusia
- posl. Dudeková – prečo sa používajú na zateplenie školskej jedálne rôzne
hrúbky polystirénu ?
-star. -je to tak naprojektované a bral sa do úvahy stav stien. Niektoré od severu
vlhli a p.
- posl. Varga – keďže p. Kubalová pred vydaním stavebného povolenia na

stavbu rod. domu nedodržala odporúčanie statika dať si vypracovať geolog.
prieskum, nemalo sa jej vydať stavebné povolenie.
- posl. Damaška – navrhuje zrušiť vydané kolaudačné rozhodnutie na rod. Dom
p. Kubalovej, nakoľko neboli dodržané podmienky statika pred vydaním
stavebného povolenia
- posl. Vojtáš – keď kontrola z odboru cestnej dopravy žiada od obce statický
posudok na oporný múr, nech ho žiada aj od p. Kubalovej
- pri nájomných zmluvách na priestory v MŠ, žiadali viacerí poslanci
zakomponovať do zmlúv, že ich vlastné investície na sprevádzkovanie
priestorov sa im zohľadnia v nájme, na základe predložených potvrdení a po
skončení nájmu tam dodané veci zostanú.
- star. to do zmlúv zapracuje
- posl. Ochodničanová – bude internet zavedený aj do osady Tatarovce?
- star. - áno, dodávateľ už vykonal meranie príjmu, pracuje sa na tom
K bodu 6.
Na záver starostka mala rozlúčkovú reč, nakoľko končí volebné obdobie.
Poďakovala poslancom a kontrolórke za dobrú spoluprácu. Celé volebné
obdobie bolo úspešné pre obec aj vďaka nim.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Ing. Štefan Vojtáš

V Povine, 08.11.2018

starostka obce
Margita Šplháková

