Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 18. júla 2018, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : Jozef Damaška
Program:
1. Zahájenie
2. Prejednanie a schválenie prevádzkovateľa optického kábla na internet
3. Príprava osláv 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci
4. Predloženie návrhu nájomnej zmluvy na zariadenie pri lyžiarskom vleku
5. Návrh na uznesenie
6. Diskusia
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
Ján Kocúr
a tiež návrhová komisia: Bc. Jozef Drugo
Marián Benda
Peter Varga
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Bola schválená, ako aj navrhovaný
program rokovania, hlasovaním: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 .
K bodu 2.
Starostka sa vrátila k uzneseniu č.1/2018 a 17/2018, na základe ktorého bola
vykonaná kontrola 30.6.2018, odborníkom v oblasti šírenia internetového
signálu. Bola prítomná starostka, poslanci Jozef Drugo, Jozef Damaška a
zhotoviteľ optikábla Tomáš Čečko. Pri otváraní skrinky skonštatovali, že
nebola dlhšie otváraná, nakoľko tam bol sadnutý prach. Keby sa tam čerstvo
manipulovalo, bolo by to vidieť. Odborník p. Pavol Janiš svoju kontrolu
vyhodnotil vyjadrením, že na uvedený kábel je napojená len základná škola a
obecný úrad, čo je z dôvodu skúšky funkčnosti. Tieto slová potvrdil aj poslanec
Jozef Drugo.
- posl. Dudeková – predložila fotografický materiál, na ktorom sú rodinné domy

p. Michnáča, p. Vavru, p. Trúchleho – ulica na Malej a tiež bytovka č.400, na
ktorých sú označené perom miesta, kde je umiestnená biela skrinka. Tvrdí, že
toto je dôkaz o napojení na optikábel.
- taktiež si ,,preťukla Čečku“ a zistila, že nakoľko je zamestnaný vo firme s
týmto zameraním, je to z jeho strany konflikt záujmov a on nemal prezentovať
firmu, lebo je to firma jeho matky.
- je zle urobená zmluva o diele, lebo je v neprospech obce, obmedzuje jej
vlastnícke práva, bod 8.6. Mala sa vyhlásiť verejná súťaž na pripojenie
optikábla.
- starostka aj zástupca Marián Benda jej oponovali a vysvetľovali. Sporný bod
jej na minulom zastupiteľstve čítal a vysvetlil zástupca star.
- starostka – odborník sa vyjadril, že je rozhodne lepšie, aby len jeden zasahoval
do kábla a mal by to byť zhotoviteľ. Je možnosť, že by ten druhý si od skrinky
spravoval každý svojich klientov.
- poslanci oponovali, že to je na dobrej vôli zhotoviteľa a pochybujú, že by to
niekto takýmto spôsobom urobil. Je to normálny podnikateľský postup.
- posl. Chudinová – občania Tataroviec chcú vedieť, či bude internet aj v ich
osade
- star. - pracuje sa na tom
- posl. Kocúr – nástojil na tom, aby sa už ďalej nerozvádzal a nenaťahoval tento
problém, lebo sa čoraz viac zamotáva. Už pol roka sa tým zaoberáme a nikam to
nevedie. Ľudia čakajú na to, aby sa mohli na optikábel pripájať. Nech sa dá
hlasovať a ukončíme to.
- Starostka dala hlasovať.
Za firmu LIGHTNET, s.r.o. Kys. N. Mesto: za – 1, posl. Dudeková, proti - 0,
zdržal sa – 7.
Za firmu WNET TECHNOLOGY s.r.o. Ochodnica: za – 5, posl. Benda,
Chudinová, Kocúr, Ochodnočanová, Vojtáš, proti – 2, posl. Dudeková, Drugo,
zdržal sa – 1, posl. Varga.
K bodu 3.
Starostka oboznámila s programom blížiacich sa obecných osláv z príl. 580.
výročia 1. písomnej zmienky o obci. Poslancov požiadala o pomoc pri príprave
a priebehu osláv. Rozdelili sa úlohy.
Ocenila vybudovanie altánku v areáli TJ , na ktorom majú zásluhu vyslúžilí
futbalisti, ktorí si hovoria ,,starí páni“.
K bodu 4.
Predložila poslancom nájomnú zmluvu na stavbu pri lyžiarskom vleku, o
ktorú prejavili záujem formou nájmu p. Ján Kulla a Ján Karas. Poslanci s
návrhom zmluvy súhlasili.
K bodu 5.
Uznesenie prečítala zapisovateľka. Už sa nehlasovalo, nakoľko poslanci

hlasovali počas rokovania.
K bodu 6.
Rokovanie ukončila starostka obce. Poďakovala všetkým za účasť a za
spoluprácu.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Ján Kocúr

V Povine, 30.07.2018

starostka obce
Margita Šplháková

