Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 27. júna 2018, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : 3
Program:
1. Zahájenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2017
4. Výročná správa k Záverečnému účtu obce za rok 2017
5. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2017
6. Činnosť hlavnej kontrolórky
7. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018
8. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb 2018 - 2023
9. Výstavba v obci
10. Rôzne: výstavba v Uhliskách, žiadosti, použitie opt. kábla, komunálne
voľby
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záverečná
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
Ing. Štefan Vojtáš
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválené bez pripomienok.
Pri hlasovaní o programe, poslanec Varga navrhol na doplnenie programu, aby
sa znovu prejednala výstavba v Uhliskách. Zaradilo sa to do rôzneho. Potom
poslanci hlasovali o programe rokovania. Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 .
K bodu 2.
Vykonal zástupca starostky, Marián Benda. Poslanci zobrali na vedomie.
K niektorým plneniam uznesení sa vráti počas rokovania.

K bodu 3. 4. a 5.
Záverečný účet obce za rok 2017 mali poslanci k dispozícii pred konaním
OZ, teraz ho mohli pripomienkovať.
Starostka predniesla Výročnú správu k Záverečnému účtu a hlavná kontrolórka
podala písomné aj ústne Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Povina za rok 2017.
Poslanci schválili bez výhrad Záverečný účet, hlasovaním: za – 6, proti – 0,
zdržal sa - 0 a zobrali na vedomie Výročnú správu a tiež Stanovisko hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu.
Následne prejednali tvorbu a použitie rezervného fondu. Schválili rezervný
fond vo výške 59,62€ a jeho použitie na výstavbu v obci. Hlasovali: 6 – 0 – 0 .
K bodu 6.
Hlavná kontrolórka predniesla :
Správu z kontroly č. 3/2018 zameranú na – Kontrola hospodárenia s finančnými
prostriedkami prenesených a originálnych kompetencií za rok 2017 Základnej
školy s Materskou školou.
Poslanci ju zobrali na vedomie.
Ďalej predniesla Plán kontrolných činností na II. polrok 2018. Poslanci ho
schválili hlasovaním: 6 – 0 – 0 .
K bodu 7.
Poslanci mali tiež vopred možnosť oboznámiť sa s plnením rozpočtu za
I. polrok 2018 a teraz ho mohli rozdiskutovať. Schválili ho hlasovaním:
6 – 0 – 0.
K bodu 8.
Pracovníčka spoločného úradu pre sociálnu oblasť Mgr. Mária Barčíková
predložila na prejednanie Komunitný plán sociálnych služieb 2018 -2023. Je to
dokument , ktorého spracovanie vyplýva zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Dokument obsahuje:
a/ analýzu poskytovaných soc. služieb podľa jednotlivých druhov služieb v
územnom obvode obce
b/ analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov
obce na rozvoj soc. služieb
c/ analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce
d/ určenie cieľov a priorít rozvoja soc. služieb podľa jednotlivých druhov
služieb
Tento dokument sa po schválení poslancami posiela na Vyšší územný celok
Žilina. Poslanci ho schválili hlasovaním: 6 – 0 – 0 .
K bodu 9.
Starostka informovala o výstavbe v obci.

- Momentálne sa pracuje na obnove miestnej komunikácii do Uhlísk. Bola v
zlom stave. Robí sa odvodnenie, spevnenie a následne sa položí asfaltový
koberec. Asi v mesiaci august.
- Je opravený most v osade Tatarovce a opravená vymytá regulácia. Obe práce
realizuje firma EKOSTAV – Ing. Pavol Šutý, Oščadnica.
- Starostka sa zúčastnila na jednaní starostov Radole a Poviny a Národnou
diaľničnou spoločnosťou a Okresnou správou ciest, o umiestnení inteligentných
semaforov na križovatke v Radoli a dvoch križovatkách v Povine. V súčasnosti
sa vypracuváva štúdia na realizáciu.
- Starostka sa zúčastnila jednania so zástupcami Národnej diaľničnej
spoločnosti, Okresnej správy ciest a tiež starosta z Radole, za účelom osadenia
inteligentných semaforov v križovatkách oboch obcí, v Povine budú dva.
Vypracuváva sa štútia o realizácii.
K bodu 10. Rôzne
-a/ vrátilo sa k bodu , čo navrhol posl. Varga, o výstavbe v Uhliskách.
Nakoľko je požiadavka zo strany občanov, ktorí tam vlastnia pozemky a je
záujem ich odpredať za účelom výstavby, odmietajú postoj obce, ktorá nechce
dať stavebné povolenie. A to z dôvodu neprístupnosti terénu. Poslanci sa vo
svojich vyjadreniach rôznia. Starostka zopakovala svoje dôvody. Treba myslieť
do budúcna, keď už tam domy by boli, je veľmi obtiažne zabezpečiť zimnú
údržbu ciest alebo odvoz TKO. Taktiež môže hroziť zosuv pôdy.
- posl. Benda – je potrebné brať do úvahy aj šírku cesty. Už teraz majú problém
obísť sa dve autá, cestou do Uhlísk, taktiež býva problém s úpravou terénu.
Vlastník si okolo domu upravuje terén, odkopáva, vyrovnáva a keď sa na
pozemok zosúva zemina, alebo zateká, obec rieš.
Aby sa to celé ukončilo, dohodli sa na spoločnom vyhlásení.
V Uhliskách hore, od križovatky, alebo zákruty smerom napravo k stavbe
Albína Brodňana, sa pozemky môžu použiť na stavbu rodinných domov.
Smerom doľava je breh prudký, tam môžu byť maximálne rekreačné chaty.
Voči tomuto, nemal nikto námietky.
- b/ uznesenie č. 1/2018 – prenájom optického kábla.
Starostka prečítala vyjadrenia odborníkov , ako bolo dané v uznesení.Písomné
posúdenia boli od: Roman Gašpierik Lietava 310, ELMIS – IT s.r.o. KNM, Ing.
Juraj Čamaj, PhD Povina 400, jedno ústne od Ing. Petra Belana,
sprostredkované poslankyňou Máriou Ochodničanovou.Dve boli v prospech f.
WNET TECHNOLOGY, jedno v prospech f.LIGHNET s.r.o. a jedno bolo
neutrálne. Okrem toho prišla poštou sťažnosť od siedmych občanov na f.
LIGHNET, nakoľko majú od nej internet a nie sú spokojní s jej službami.
Starostka pripomenula niektoré fakty, že na optiku je 5 ročná záruka. Ak to
poškodí niekto iný, kto do toho vstúpi, môže byť problém a záruka padá.
-posl. Dudeková – tvrdí, že niektoré domácnosti už sú napojené na optikábel, a

že je to práve p. Čečko, ktorý si to zatiaľ bez schválenia nemôže dovoliť.
- star. - zakázala mu to, on jej tvrdí, že nikoho nenapojil a ona mu teda verí
- posl. Dudeková a Varga, tomu neveria
Keďže táto diskusia ide stále dookola už pol roka, navrhlo sa ešte riešenie, že
nakoľko nie sme nikto na takúto techniku odborníci, starostka nájde a osloví
niekoho, kto sa v tom vyzná, aby posúdil komu sa dá veriť. Na obecnom úrade
je skrinka, v ktorej sa dá zistiť napojenie na optikábel.
- p. Damaška v tú chvíľu volal odborníkovi pracujúcemu pre f. Orange v
Bratislave, má v náplni práce medzinárodné linky a je schopný posúdiť, ako sa
veci majú. Dohodol stretnutie na sobotu 30.júna, na úrade, aby skontroloval
spomínanú skrinku. Starostka vyzvala poslancov, kto má záujem, môže prísť.
Dalo sa teda do uznesenia, že doporučujú starostke dať posúdiť stav
odborníkovi, či je niekto napojený na optikábel. Poslanci hlasovali: 6 – 0 – 0.
- obecná kontrolórka, p. Adámková – prečítala súkromný list, ktorý dostala od
p. Birkusa z f. LIGHTNET s.r.o. , kde sa sťažuje na neoprávnené použitie
optikábla, pre súkromné osoby. Komentovala to tak, že nemusí naň reagovať,
ani ho nemusela prečítať, lebo jej ho neadresoval ako kontrolórke. Ona ho len
prečítala poslancom. Nech si utvoria názor sami.
c/ Výzva Mgr. Ivety Kubalovej bytom KNM, ul. ČSA 1301/35 na urýchlené
prijatie opatrení na vykonanie sanačných prác na opornom múre vo vlastníctve
obce, ktorý sa nachádza na parcele č.118/1.
Bol prítomný Ing. Jozef Kubala , ktorý má splnomocnenie od Ivety Kubalovej,
že ju môže zastupovať.
- star. slovne opísala stav miest. komunikácie a múru. Kopal sa tam plyn aj
kanalizácia, bola cez Vŕšok presmerovaná doprava, chodili tadiaľ ťažké autá a
bolo to v poriadku. P. Kubala podkopal svah, stromy sú vyrezané, zemina sa
zosunula a komunikácia nebýva extrémne zaťažovaná. Oporný múr tvoria
panely, zalievané betónom. Doteraz neboli problémy, kým to nenarušil p.
Kubala. Treba zvážiť, čo je zavinené obcou a čo ním.
- posl. Vojtáš – máte fotodokumentáciu z obdobia pred výstavbou a keď bol
múr, ako hovoríte poškodený, prečo ste tam staval dom?
- p. Damaška – máte statický posudok, keď ste staval pod brehom, od IGHP, či
ju môžete osadiť tak, ako ju máte? Vy ste majiteľ, vy máte mať posudok od
statika a nie obec. Vy ohrozujete verejnú komunikáciu podkopaním pozemku.
-p. Kubala, staviam tam preto dom, lebo tam mám pozemok a a prečo by som
mal mať nejaký posudok
- p.Damaška – lebo je to váš pozemok, vy ste stavebník, vy ste povinný
neohroziť ten múr
- p. Kubala – ja som múr nepodkopal, dajte to posúdiť statikovi, ako je to v
zmluve
- posl. Vojtáš aj posl. Dudeková – nevedia, aká zmluva. P. Dudeková si ju

stiahla zo stránky obce a pýtala sa, prečo o nej nevedia poslanci. Podľa nej je
teda neplatná, lebo o nej poslanci nehlasovali.
- star. - uvedomila si, že ju podpísala unáhlene. Zmluva je tom,že Obec bude
platiť nájom 10,-eur ročne za prenájom pozemku p. Kubalovej, na ktorom stojí
obecný múr. Okrem toho je tam podmienka, že obec sa stará o údržbu múru.
- p. Damaška – neviem o tej zmluve a keď ju p. Kubala uzatváral, už vedel o
pretekajúcej vode cez múr, tieklo to aj pred tým.
-p. Kubala- ja chcem o všetkom papier, tak som bol za starostkou, že múr je
odlomený a opravil som ho v rohu
- star. - lebo ste tadiaľ ťahal elektrinu
-p. Kubala – ja svoj posudok na pozemok mám, dajte si aj vy urobiť svoj
- p. Dudeková – keby to chceli všetci občania, tak čo?
- p. Damaška – chceme vidieť váš geodetický prieskum pred začatím stavby a
pohneme sa ďalej
-p. Kubala – zrušte zmluvu a budeme sa baviť ináč
a oslovil p. kontrolórku – p. Adámková, skontrolujte, ako sa účtujú
faktúry na súdnoznalecký posudok a GO - plán a zmluvu s právnikom, ktorého
služby využívate a ako sa účtuje majetok obce.
- p. Adámková – jej môžu dať pokyn na kontrolu niečoho len poslanci, lebo zo
zákona podlieha im
P. Kubala opustil rokovanie OZ a poslanci následne prijali nasledovné
uznesenie: doporučuje starostke, v záujme objektívneho posúdenia požiadavok
vo výzve p. Kubalovej , aby ju písomne vyzvala k doloženiu geologického
prieskumu pozemku č.p. 118/1 pred vydaním stavebného povolenia na
prístavbu rodinného domu a fotodokumentáciu, ktorá zachytáva stav oporného
múru pred vydaním stavebného povolenia na prístavbu rodinného domu,
nakoľko priložené foto k výzve zachytáva súčasný stav. Po predložení
uvedených dokumentov sa bude postupovať v riešení jej požiadavok z výzvy.
Poslanci hlasovali: 6 – 0 – 0.
d/ Žiadosť – ústne podaná, manželov Sucháňovcov, ktorí bývajú v
Uhliskách, trvalý pobyt majú v KNM, opätovne žiadajú obec o náhradu
nákladov na prístupovú cestu k ich rodinnému domu. Momentálne sa bude
klásť asfaltový koberec v Uhliskách a p. Sucháňová žiada, či by sa nemohla
zaasfaltovať aj spomínaná cesta k nim.
- star. - už poniekoľký krát vysvetlila stav problému. Keď prišli so žiadosťou o
stavebné povolenie na rodinný dom, bolo im povedané, že obec nemá na
výstavbu cesty financie. Že v budúcnosti, sa im môže nejakou čiastkou
prispieť. Oni žiadajú 5.tisíc €, ale doklady na to nemajú. Financovali stroje a
makadam. Cesta má dĺžku 60m. Cesta je vytýčená komasáciou.
- p. Sucháň – cesta bude slúžiť ešte ďalšiemu pozemku, neprispel by na ňu aj
jeho vlastník?

- star. - ťažko ho donútiť.
Uzavrelo sa to tým, že asfalt tam môže obec dať.
Starostka podotkla tiež, že už tu bývajú tretí rok a nie sú naši občania. Oni aj ich
tri deti majú trvalý pobyt v KNM a teda podielové dane zo štátu idú do KNM.
- p.Sucháň – nemajú ešte kolaudáciu, ale budú sa snažiť vybaviť to.
e/ Sťažnosť – prítomní manželia Bačovci, bytom KNM, ktorí majú v obci
postavený rod. dom, v Uhliskách, predniesli sťažnosť:
- majú sťažený prístup k rod. domu, po tom, čo sa robila vlani komasačná cesta
v Uhliskách. Tiež za ich domom na susedný pozemok sa vozila ornica, stiahnutá
kôli výstavbe cesty a teraz sa zosypáva zemina na ich pozemok a tiež tam teče
voda z brehu. Ďalej – žľaby, ktoré osadili pri výstavbe cesty sú zle urobené,
lebo nie dobre odvádzajú vodu.
- star. - Projekty na cestu sa robili v roku 2012, keď tam bola ešte orná pôda. O
stavbe rod. Domu nikto nevedel. Nedodržať projekt je nemožné, lebo investor
by zastavil stavbu, ani zmena projektu sa nedá. Bohužiaľ, je to tak. Tak sme za
pochodu hľadali riešenie, ako sa dalo. Stiahnutá ornica sa musela umiestniť na
pozemok rovnakej bonity. Aj odvodnenie cesty bolo inak, nemohli sme nechať
odvádzať vodu na pozemok p. Jančigu. Ale, vstup na pozemok vám dať urobiť
teraz pri oprave cesty do Uhlísk.
- p. Bačo – čo s tým, brehom? Zosýpa sa.
- posl. Drugo – ako prvá pomoc, nech sa vysadia nejaké dreviny.
- star. - možno by stačilo zo dva vrty a odvodnilo by sa to. Ale to prichádza do
úvahy až v budúcnosti, keď budú financie, tento rok už nie.
- p. Bačová – v poslednej dobe majú slabý tlak vody a tiež aj Sucháňovci.
- star. - to už sa zisťovalo, ale tlak do kopca nestačí, čo je v prečerpávačke.
Musia si opatriť malé domové čerpačky.
f/ Žiadosť p. riaditeľa ZŠ s MŠ o zapožičanie finančných prostriedkov na
mzdy, odvody, preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcim
zamestnancom a zálohové platby na vykurovanie, vo výške 6 800,- €.
Jeho žiadosť prečítala starostka, a keďže bol prítomný aj p. riaditeľ dala mu
slovo. On v podstate zopakoval svoju písomnú žiadosť.
- posl. Damaška – bolo by potrebné, zo strany riaditeľa lepšie zmenežovať chod
školy, hlavne, aby deti neodchádzali do iných škôl.
- starostka ešte poinformovala poslancov, že už poslala písomnú žiadosť na
ministerstvo školstva, cez Okresný úrad Žilina, odbor školstva. Dúfa, že
dohodovacím konaním sa podarí nejaké financie pre školu opäť získať.
Poslanci hlasovali o pôžičke: 6 – 0 – 0.
g/ Žiadosť p. Jozefa Zádžoru bytom Rovinka 353/23, o úpravu oplotenia pri
svojej rekreačnej chate v osade Tatarovce. Cez jeho pozemok preteká úzky
potok. Chce si pozemok ohradiť s tým, že o tú časť potoka, ktorý tam preteká,
by sa riadne staral, čistením a obkášaním.

- Starostka žiadosť prečítala a dala pozrieť poslancom aj priloženú situačnú
mapku a tiež fotodokumentáciu. Poslanci nemali námietky.
Hlasovali: 6 – 0 – 0.
h/ Počet poslancov v nastávajúcich komunálnych voľbách. Je potrebné, aby
poslanci odhlasovali a schválili, koľko poslancov bude mať budúce
zastupiteľstvo. Starostka informovala, že podľa zákona o obecnom zriadení je
pre obce s počtom obyvateľov, ako máme my, počet poslancov od 7 do 9.
Poslanci
hlasovaním schválili 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 6 – 0 – 0.
K bodu 11. Diskusia
-posl. Dudeková: – p. Janiš chce vysypať cestu na Podnove makadamom, lebo
sú tam vyjazdené hlboké koľaje
- bolo skonštatované, že on tiež robí koľaje po trávnatých pozemkoch a cesta
vedie k jeho rekreačnej chate. Chaty sa berú ako nadštandart.
- v osade Tatarovce nesvietia dve lampy
- obec vie o nich, dajú sa opraviť
- chodník pre chodcov pri hlavnej ceste sa bude kedy robiť
-star. - zisťovala som možnosti. Bez projektu a dodržania dopravných predpisov
to nejde. Predbežná cena vychádza na 100 tisíc eur. Sledujeme výzvy, ak by sa
niečo objavilo.
- treba orezať stromy, ktoré zasahujú do elek. drôtov, v časti obce na Priečnice,
lebo spôsobujú výpadky
-star. - nakoľko sa nachádzajú na súkromných pozemkoch p. Jána Kocúra a
Juraja Papána. Sľúbili, že to orežú
- cez pozemok p. Martina Staňa pri Mazáku steká povrchová voda z cesty, lebo
je tam osadená rúra a vyvedená ne jeho pozemok
- star. - je to prudká medza a keď sa to tam robilo, nebol to jeho pozemok. Je to
spoločné a on si tam neskôr previedol na seba len časť pozemku
- navrhla zabezpečiť stojany na plastové vrecia, ktoré videla v predajni a dali by
sa dobre využiť na rôzne obecné akcie, kôli poriadku sa odpadkami
- star. - zistíme, kde sa dajú kúpiť, budeme ich potrebovať aj na obecné
slávnosti v auguste
- 16.5. zasa robil problémy obyvateľom školskej bytovky p. Ján Kromka
- star. - pár krát sa mu dohováralo, ale nemá to účinok. Treba to riešiť cestou
polície.
- asfaltka okolo škol. jedálne asi nehrozí, však?
- zatiaľ niektoré
- CVČ sv. Jakuba, nedostalo tento rok dotáciu na povinské deti
- zistíme to
- pri rod. dome Jána Drugu je veľmi vymytá regulácia potoka, čo s tým?
- nech napíšu na Lesy SR, lebo my sme už bezmocní. Sú oveľa kritickejšie

miesta a nereagujú ani na to.
K bodu 12.
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Už sa nehlasovalo, nakoľko
poslanci hlasovali pri každom uznesení samostatne.
K bodu 13. Záver
Rokovanie ukončila starostka obce. Poďakovala všetkým za účasť a za
spoluprácu.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Ján Kocúr

V Povine, 20.07.2018

starostka obce
Margita Šplháková

