Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Povina,
konaného dňa 21. marca 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. Správa kontrolórky obce
5. Správa o čerpaní prostriedkov z eurofondov
6. Predloženia návrhov napojenia internetu na optický kábel
7. Rôzne: individuálna výstavba, výročie obce, žiadosti, pozemky TJ
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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
Peter Varga
a tiež návrhová komisia: Bc. Jozef Drugo
Marián Benda
Ing. Štefan Vojtáš
Zapisovateľkou bola určená Jana Bendová. Schválené bez pripomienok. Tiež
bol schválený navrhnutý program rokovania. Hlasovanie: za – 9, proti – 0,
zdržal sa – 0.
K bodu 2.
Vykonal zástupca starostky, Marián Benda. Poslanci zobrali na vedomie.
Starostka dala slovo prítomnému p. Jozefovi Kubalovi . Zaujímalo ho, či sa do
plánu investičnej výstavby na rok 2018 dostane aj úprava miestnej komunikácie
nad jeho pozemkom, aby mu nestekala dažďová voda na pozemok. Žiadosť
písal už dávno a nič sa nedeje.
Starostka - cez zimné mesiace sa takéto veci neupravujú. Ide jar, začneme aj s
opravami ciest a váš problém poriešim po dohode s odborníkom.
P. Kubala – žiada opraviť v zápisnici z OZ v septembri, kde bolo zle uvedené,

že on neoprávnene zahradil schody, že starostka podala poslancom o ňom
nepravdivé informácie. Dal poslancom kolovať výpisy z katastra o dotknutom
pozemku a kópiu uznesenia z roku 1992, ktoré rieši sporné schody na Vŕšok.
Nikto z prítomných poriadne nerozumel o čo mu ide. Aby nemal námietky
opäť na zápisnicu, požiadala ho zapisovateľka, nech sám nadiktuje, čo tam chce
opraviť a ako to napísať. Takže píšem jeho slová: ,, na základe prijatého
uznesenia OZ v septembri bolo uvedené, že som neoprávnene zahradil obecné
schody. Z toho dôvodu bola podaná žaloba o vypratanie pozemku – schodov na
stavebníka p. Mackovú. Z tohto dôvodu som podal žalobu na p. Mackovú, ako
stavebníka schodov“.
Na otázku starostky, či zostáva na celom rokovaní OZ, p. Kubala povedal,
že odchádza a odišiel.
K bodu 3. Výstavba v obci
Návrh starostky , čo plánuje v roku 2018 v rámci výstavby realizovať:
- oprava mostu v osade Tatarovce – rozsýpa sa
- cesta do Uhlísk – položenie nového asfaltového koberca
- zavedenie internetu do osady Tatarovce
- zateplenie budovy školskej kuchyne a jedálne – v týchto dňoch sme poslali
projekt so žiadosťou, na základe výzvy environmentálneho fondu
- tiež sme poslali žiadosť na vybavenie detských ihrísk, na základe výzvy z
Úradu vlády SR – podpora rozvoja športu.
Poslanci navrhnutý investičný plán schválili bez pripomienok.
K bodu 4. a 5. Hlavná kontrolórka obce
Hlavná kontrolórka predniesla :
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017.
Správu z kontroly č. 1/2018 zameranú na – Kontrola evidencie fondových účtov
za rok 2017.
Správu z kontroly č. 2/2018 zameranú na – Kontrola vedenia úveru
poskytnutého na „ Rekonštrukcia poľných ciest v obci Povina“.
Poslanci ich zobrali na vedomie.
K bodu 6. Predloženie návrhov napojenia internetu na optickú sieť
Na základe žiadostí, boli pozvaní záujemcovia. Ako prvý bol Mgr.
Branislav Birkus konateľ f. LIGHTNET, s.r.o. KNM. Poslancom predniesol
svoju ponuku a odpovedal na ich otázky. Starostke odovzdal v písomnej forme
svoju ponuku so žiadosťou, aby sa nedostala do rúk konkurenčnej strane.
Spoločne s ním prišiel aj Ing. Tibor Petrov bytom KNM, ktorý bol predstavený
ako technický inžinier. Na neho, ale otázky neboli kladené. Ďalší prítomný bol
Ing. Jaroslav Dadaj bytom Povina, ktorý ako sám povedal, prišiel ako občan,
ktorý chce podporiť p. Birkusa. Aj ho slovne podporoval. Spoločne opustili
rokovanie.
Ako druhý v poradí bol pozvaný Bc. Tomáš Čečko v zastúpení firmy WNET
TECHNOLOGY Ochodnica. Priniesol písomne vypracovaný Podnikateľský
zámer, ktorý rozdal poslancom aj starostke. Následne ho slovne prezentoval a

tiež odpovedal na otázky poslancov. Za poslancov im kládli otázky : p. Vojtáš,
Dudeková, Damaška a Ochodničanová. P. Čečko potom rokovanie opustil.
Okrem prezentácii odznelo aj to, že p. Čečko už napája niektoré domácnosti
na optický kábel bez povolenia, že niektorí občania sa odhlasujú od p. Birkusa a
prihlasujú sa u p. Čečku. Starostka bola v telefonickom rozhovore od p.
Birkusa obvinená, že je klamárka, že dovolila p. Čečkovi napájanie. Priamo sa
ho tu na to spýtala, aby to počuli aj poslanci. P. Čečko potvrdil, že dáva len
súkromné prípojky bez optického kábla.
Poslanec Drugo zasiahol s tým, že my nie sme vyšetrovatelia. Aby sme sa
venovali len výberu dodávateľa a vypočuli si potrebné informácie.
Starostka tento bod ukončila konštatovaním, že ona nie je odborníčka na
prejednávaný zámer a spýtala sa poslancov, kto z nich dokáže odborne a
nezávisle posúdiť tieto dve ponuky. Posl. Damaška a Drugo majú možnosť
prizvať odborníkov. Napokon sa poslanci zhodli na tom, že v písomnej forme
majú ponuku p. Čečku a žiadali aj zámer p. Birkusa. Starostka v telefonickom
rozhovore pred poslancami dostala súhlas na rozmnoženie jeho ponuky pre
potreby poslancov. Na základe nich poslanci oslovia odborníkov a s ich
vyjadreniami sa stretnú o mesiac na mimoriadnom zasadaní, kde sa vyberie
dodávateľ.
K bodu 7. Rôzne
A/ Žiadosť o prenájom
Na rokovanie ob. zastupiteľstva osobne priniesli žiadosť p. Ján Kulla a Ján
Karas, občania Poviny. Predmetom žiadosti je prenájom zariadenia pri
lyžiarskom vleku, na súkromné účely. Stavba je značne schátraná a oni by ju
opravili na vlastné náklady a využívali na posedenia v prírode napr. na varenie
guľášu ap. Odpovedali na otázky poslancov.
Posl. Vojtáš – upozornil na ošetrenie z hľadiska bezpečnosti, vybudovanie
ohniska
p. Ochodničanová – či majú zistené, čo nato povedia susedia, aby nebol rušený
nočný kľud
p. Drugo – žiada od ob. úradu, aby bola zhotovená fotodokumentácia, ešte pred
úpravou zariadenia
Poslanci navrhovali výšku nájmu. p. Kocúr navrhol, aby boli podmienky, ako v
prípade Nechalovcov. Prvý rok bez nájmu, nakoľko tam budú dané investície.
Poslanci súhlasili a ešte sa dohodli, že ďalšie roky bude prenájom 10,-€ ročne a
vždy po roku komisia z poslancov pôjde zhodnotiť, vykonané práce na
zariadení.
Poslanci súhlasili a poverili starostku vypracovaním zmluvy, s ktorou ich na
budúcom zastupiteľstve oboznámi.
B/ Žiadosť o povolenie vybudovania prístupovej cesty k pozemkom za účelom
ich užívania a výstavby.
Starostka prečítala žiadosť od p. Dadeja Rastislava bytom Nesluša. Túto
žiadosť mu podpísali aj štyria ďalší vlastníci pozemkov. Jedná sa o lokalitu

Skaličné. P. Dadej kúpil pozemok za účelom výstavby rodinného domu, neskôr
to zmenil na rekreačnú chatu. Pozemok je bez vybudovanej prístupovej cesty,
ktorá je zatiaľ len v mapách naznačená a je to komasačná cesta, nie miestna
komunikácia . Starostka nechce dať povolenie na výstavbu, nakoľko je na
pozemok sťažený prístup a nie je zahrnutý do územného plánu obce. Starostka
poslancom prečítala aj list od p. Renaty Burdejovej, ktorá sa k pozemku a
konaniu starostky kriticky vyjadrila písomnou formou a adresovala ho
poslancom OZ.
Podobný problém je aj v lokalite Uhliská, kde sú na predaj tri pozemky cez
realitnú kanceláriu. Pracovník realitiek bol na obecnom úrade sa informovať, či
tam je povolená výstavba. Starostka ho informovala v tom duchu, ako je to aj
na Skaličnom. Povedala mu aj to, že dá to prejednať poslancom, nech sa
vyjadria. Pán sa opýtal, či môže vedieť stanovisko poslancov. Dohodli sa, že sa
ústne bude informovať. Následne predložila poslancom mapy. Poslanci si
uvedené lokality pozreli a skonštatovali, že je to na výstavbu prudký svah a
nakoľko to nie je v územnom pláne obce, aby sa zainteresovaným odpovedalo v
tomto zmysle. Hovorilo sa aj o sťažených podmienkach pre vozidlá, či už so
stavebným materiálom, ale aj dennou premávkou. Sťažená zimná údržba, vývoz
TKO ap. Starostka sa pýtala, či si chcú poslanci pozrieť lokality priamo v obci.
Zhodli sa, že to nie je potrebné, stačí im mapa.
Hlasovaním zamietli prejednávanú žiadosť, jednohlasne.
C/ Výročie obce
K obecným oslavám 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa pripravuje
monografia o obci. Starostka informovala o akciách, ktoré budú sprievodné a
tiež o už zabehnutej – ocenenie občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce , alebo
ju zviditeľnili ap. Vyzvala poslancov, aby porozmýšľali a spoločne sa dohodli
na ocenených občanoch. Ich mená a aktivity budú uverejnené na stránke obce v
čase obecných osláv.
D/ Starostka ešte informovala o pozemkoch TJ, ktoré sú predmetom prevodu.
Celá záležitosť je v rukách právnika. Postupne Vás bude informovať.
K bodu 8. Diskusia
posl. Dudeková – nahlásila lampy, ktoré v obci nesvietia
- občania sa sťažujú na parkovanie autobusu šoférom Jánom Karasom, na ceste
oproti ZŠ
- opraviť mrežu do Mazáka
- pridať ešte rozhlas na Vŕšku pri Márii Poplanuchovej
- natiahnuť sieť na zakrytie zberu plastov oproti Domu smútku
- sťažnosť na Jána Karasa v časti obce Besné – umýva autá na miestnej
komunikácii a voda steká susedom až k rodinnému domu
star. - poznačila si a postupne sa bude uvedeným problémom venovať
posl. Vojtáš – kedy sa bude opravovať chodník okolo hlavnej cesty
star. - viem, že je potrebný. Pozeráme výzvy z eurofondov, zatiaľ na chodníky
neboli. Je fakt, že ten chodník sa nedá opraviť len tak, že sa dajú obrubníky a

asfalt. Musí byť projekt, zameranie, zverejnená výzva, výber dodávateľa a p.
Ale, nakoľko obec nemá žiadne úvery, ani dlhy, nebolo by od veci si na tie
chodníky úver aj zobrať a zrealizovať ich opravu. Zistím, čo sa dá v tejto veci
urobiť.
K bodu 9. Návrh na uznesenie
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Poslanci hlasovali: za – 9,
proti – 0 , zdržal sa – 0.
K bodu 10. Záver
Rokovanie ukončila starostka obce. Poďakovala všetkým za účasť a za
spoluprácu.

Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mária Ochodničanová
Peter Varga

V Povine, 23.03.2018

starostka obce
Margita Šplháková

