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

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : 0
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o vykonanej kontrole
4. Výstavba v obci
5. Zhodnotenie obecných osláv
6. Rôzne: žiadosti, odkúpenie pozemku
7. Diskusia
8. 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: Peter Varga
Ing. Štefan Vojtáš
a tiež návrhová komisia: Mária Ochodničanová
Marián Benda
Mgr. Alena Dudeková
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.
Oprava
v zápisnici zo dňa 27.6.2018 som ako zapisovateľka nesprávne uviedla v bode 10/c,
že obec platí nájom p. Kubalovej Ivete za prenájom pozemku 10,-€ ročne.
Opravujem – nájom je 1,-€ ročne. Ospravedlňujem sa.
K bodu 3.
Hlavná kontrolórka predniesla Správu z kontroly č.4, zameranú na pohľadávky a
záväzky za rok 2017 a Správu z kontroly č.5 zameranú na kontrolu plnenia
uznesení za roky 2015, 2016, 2017 a 2018.
Poslanci ich zobrali na vedomie.
Z kontroly vyplynulo:
a/ už niekoľko rokov sa vedie ako nedoplatok na dani z nehnuteľnosti
Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesov Povina, ktoré je v
likvidácii viac, ako šesť rokov. Na základe zákona č.563/2009 Z.z. o Správe daní
/daňový zákon/ poslanci schválili zlikvidovanie dlhu.

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1.
b/ ruší sa trvajúce uznesenie č. 35/2015, nakoľko žiadateľ nevysporiadal prístupovú
cestu, ako bol vyzvaný
c/ ruší sa uznesenie č. 7/2016 a 18/2016 z dôvodu, že došlo k pochybeniu zo strany
správy katastra.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 4.
Starostka informovala, že sa podarilo uspieť so žiadosťou s projektom na
rekonštrukciu telocvične ZŠ. Z ministerstva školstva SR sme získali 135 tisíc eur.
Projekt zahŕňa výmenu krytiny na budove, opravu krovu, výmenu podlahy v
hlavnej miestnosti na cvičenie a rekonštrukciu sociálnych zariadení. Zároveň sa
vyčlení priestor na šatňu a sociálne zariadenie pre návštevníkov multifunkčného
ihriska cez zadný vchod. Práce sa vykonajú ešte tento rok.
Tiež sme, ako obec boli úspešní so žiadosťou na Environmentálny fond na
Ministerstve životného prostredia SR. Dostali sme 50 tisíc € na zateplenie budovy
kuchyne a školskej jedálne. Sme vo fáze verejného obstarávania, ale práce musia
byť hotové do 30.novembra 2018.
K bodu 5.
Pri vyhodnocovaní priebehu obecných osláv starostka poďakovala bývalým
futbalistom, ktorí si hovoria ,,Starí páni“ a združujú sa pri TJ Povina. Zhotovili
prístrešok v areáli TJ. Bol to výborný nápad a odpracovali tam veľa brigádnických
hodín. Financovaný bol zo sponzorských darov a tiež obec sa finančne podieľala. V
konečnom dôsledku bude slúžiť všetkým občanom.
Ako nedostatok, pri nedeľnom kultúrnom programe bol kritizovaný bufet, lebo
nestačil jeden, na to množstvo ľudí, ktorí tam prišli.
K bodu 6. Rôzne:
a/ Žiadosť o prenájom priestorov v budove MŠ.
Osobne sa dostavili občianky p. Barbora Chudinová a Paulína Kvašňovská a
predniesli žiadosť o prenájom priestorov v budove MŠ na účely zriadenia služieb
holičstva a kozmetiky. Je tam však potrebné dorobiť vodu a kanalizáciu. Poslanci
sa vyjadrovali súhlasne, nakoľko v obci takéto služby nie sú.
Starostka navrhla sumu 10,-€ za m2, ročne plus energie. Poslanci hlasovali: 9 – 0 –
0 a poverili starostku pripraviť nájomnú zmluvu do budúceho zastupiteľstva.
b/ Odkúpenie pozemku na Podnovom
Pri komasácii sa vytvorila vysoká medza na prístupe k pozemkom a zrušila sa
prístupová cesta pri budovaní miestnej komunikácie. Nakoľko vlastníci pozemkov
žiadali prístup, jednala obec s vlastníčkou p. Tatianou Kubincovou o odpredaji 16
m2, ktoré obec potrebuje na zhotovenie prístupu. Cena pozemku je 10,-€ za m2.
Obec dala zhotoviť geometrický plán na odčlenenie. Poslanci hlasovali o odkúpení:
9 – 0 – 0. Poverili starostku zhotoviť zmluvu o kúpe, do budúceho zastupiteľstva.
c/ Žiadosť o prenájom pozemkov
P. Marián Benda podal písomnú žiadosť o prenájom poľnohospodárskych
pozemkov do dočasného užívania za účelom ich obhospodarovania. Jedná sa o
trvalé trávne porasty a ostatné plochy. Navrhuje sumu 20,-€ za ha ročne.
Poslanci hlasovali: 9 – 0 – 0.

d/ Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska na výstavbu samoobslužnej čerpacej
stanice pohonných hmôt
f. JTM s.r.o. Čadca, nakoľko chce vystavať horeuvedenú čerpaciu stanicu v časti
obce na parkovisku. Doložila aj investičný zámer. Poslanci ho po preštudovaní
schválili hlasovaním: 9 – 0 – 0.
7. Diskusia
- Starostka pochválila nápad a zhotovenie ochrannej ohrady na plasty u Belanov,
ktorú zhotovil občan p. Ervín Paršo. Vyzerá to esteticky a spĺňa aj svoj účel,
nakoľko nám znečistené plasty často roznášala zver po okolí.
- posl. Benda – navrhol, aby sa pri rekonštrukcii telocvične vyriešil aj šatňový
priestor a sociálne zariadenie pre návštevníkov multifunkčného ihriska .
8. Záver
Rokovanie ukončila starostka obce. Poďakovala všetkým za účasť a za spoluprácu.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Peter Varga
Ing. Štefan Vojtáš

V Povine, 01.10.2018

starostka obce
Margita Šplháková

