Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Povina,
konaného dňa 16.januára 2019, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : 0

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia – doplnenie programu a schválenie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu poslankyne
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Ocenenie občana za 100 – násobné darovanie krvi
7. Prerokovanie žiadosti p. Dadeja a p. Kubinca
8. Správa o finančnom zdraví ZŠ s MŠ
9. Informácia hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole + plán kontrolných
činností
10. Rozdelenie volebných obvodov poslancom
11. Schválenie Plánu zimnej údržby
12. Určenie náplne práce komisií
13. Doplnenie školskej rady pri ZŠ s MŠ
14. Zriadenie komisie pre vybavovanie sťažností
15. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z CVČ sv. Jakuba KNM
16. Rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky obce
17. Odkúpenie pozemku pod poľovníckou chatou
18. Interpeláciou poslancov
19. Rôzne
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
K bodu 1.
Rokovanie otvorila starostka obce Mgr. Alena Dudeková privítaním
prítomných.
K bodu 2.
Starostka navrhla doplnenie programu a dala ho schváliť. Poslanci ho
schválili hlasovaním: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 3.
Určila zapisovateľku p. Janu Bendovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Mgr. Martinu Valiaškovú a JUDr. Vladislava Donáta. Poslanci schválili

hlasovaním: 8 – 0 – 0.
K bodu 4.
Mgr. Martina Valiašková, ktorá bola zvolená za poslankyňu OZ, vykonala
dodatočne Sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci ho zobrali na
vedomie.
K bodu 5.
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva vykonal zástupca
starostky p. Peter Varga.
K bodu 6.
Na základe oznámenia organizácie Slovenský červený kríž , že náš občan
Ján Karas bytom Povina č. 381, sa stal 100 – násobným darcom krvi, bol pozvaný
na zasadnutie OZ a bolo mu udelené ocenenie – Ďakovný list obce Povina, za
jeho humánny postoj k životu. Ocenenie mu odovzdala starostka obce Mgr.
Alena Dudeková.
K bodu 7.
Na zasadnutie OZ sa osobne dostavil p. Rastislav Dadej z KNM, ktorý
opätovne žiadal vydať stavebné povolenie na výstavbu chaty o rozmeroch 10 x
11 v lokalite Skaličné, nakoľko mu bola žiadosť v minulom roku zamietnutá. Aj
zo strany poslancov aj zo strany stavebného úradu. Po krátkej diskusii poslancov,
bolo skonštatované, že povolenie na výstavbu sa nemôže vydať, nakoľko sa jedná
o výraznú svahovitosť terénu, ktorý znemožňuje využitie pozemku na stavebné
účely a tiež nie je reálna ani realizácia prístupovej komunikácie a infraštruktúry
zo strany obce. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že pozemok sa nachádza mimo
zastavanej časti obce a nie je zahrnutý v územnom pláne . Poslanci hlasovali : za
– o, proti – 8, zdržal sa – 1, poslanec F. Mrmus.
Ďalším prítomným na zasadnutí bol p. Slavomír Kubinec majiteľ firmy
OSD Slovakia s.r.o. Kysucký Lieskovec, ktorý má Stavebniny v obci Povina.
Na zasadnutie OZ prišiel s ústnou žiadosťou o polovičné zníženie poplatku za
vodu.
Dňa 24.12.2018 vznikla porucha vody v areáli stavebnín. Dodávka vody bola
prerušená približne od 15.hod. Dňa 24.12.2018 do 10.hod. 25.12.2018, čím
vznikol nedoplatok.
Starostka obce prerokovala vzniknutú situáciu na obecnom úrade dňa 11.1.2019,
kde p. Kubinec súhlasil s úhradou nedoplatku, nakoľko porucha vznikla na jeho
pozemku, ktorý má oplotený a uzamknutý. Nedoplatok bol stanovený vyčíslením
faktúr zo SEVAKu vo výške 945,60 €.
Dňa 6.12.2018 p. Kubinec volal na obecný úrad a zisťoval, kto spravuje obecnú
vodu, pretože v tom čase tiež bola prerušená dodávka vody. Opäť sa jednalo o
prívod vody, ktorý bol pôvodne vybudovaný ako požiarny hydrant. V priebehu
dvoch hodín spomínanú poruchu vody opravil s vodárom. Na otázku, čo tam
vlastne s vodou robil, keď sa stala porucha, odpovedal, že robil poriadok v areáli.
Pri odstraňovaní poruchy vody dňa 25.12.2018 bol prívod vody zdokumentovaný
fotografiami, na ktorých je vidieť novú hadicu prečnievajúcu z betónovej plochy

vo výške cca 1 meter.
Starostka s poslancami sa dohodli, že spomínaný hydrant sa v jarných mesiacoch
preloží mimo pozemku stavebnín.
P. Kubinec na OZ teraz žiada, že chce zaplatiť len polovicu nedoplatku.
Poslanci po diskusii odhlasovali, že musí zaplatiť nedoplatok v plnej výške do
60 dní od prevzatia Rozhodnutia o platbe. Hlasovali: za – 9, proti – 0, zdržal sa
– 0.
K bodu 8.
Starostka dala slovo prítomnému riaditeľovi ZŠ s MŠ p. Ľubomírovi
Kobedovi , ktorý predniesol Správu o finančnom zdraví ZŠ s MŠ, ktorá
obsahovala príjmy a výdaje pri bežnom chode. Poslanci ju zobrali na vedomie.
Zároveň žiadal, aby sa počítalo so zvýšením platu všetkých zamestnancov od
1.1.2019.
Podal tiež písomnú žiadosť o riešenie havarijného stavu školskej kuchyne.
-starostka k tomu poznamenala, že vie o probléme, hlavne s elektrickým vedením,
ktoré je zastaralé a potrebuje rekonštrukciu. Je vypracovaný rozpočet v sume 32
000€. Starostka bude jednať s kompetentnými pracovníkmi na okresnom úrade,
odbore školstva, ako o havárii.
Tiež informovala o skutočnosti, že aktuálne propagované obedy zdarma nie sú
zdarma, ale iba príspevkom, pretože rodičia budú musieť zvyšok doplatiť, v
prípade drahších obedov.
Taktiež sa pýtala kompetentných orgánov na nové vybavenie kuchyne a nárast
pracovných síl. Na to jej však odpovedať nevedeli, ešte nie sú na to vyčlenené
financie.
K bodu 9.
Hlavná kontrolórka predniesla :
-Správu z kontroly č.6/2018, zameranú na - Kontrola správnosti vedenia
pokladničnej hotovosti
- Správu z kontroly č.7/2018, zameranú na - Kontrola správnosti vedenia
pokladničnej hotovosti v ZŠ a v MŠ
Poslanci ich zobrali na vedomie.
Ďalej predniesla Plán kontrolných činností na 1. polrok 2019. Poslanci ho
schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 10.
Bolo prerokované rozdelenie obce do volebných obvodov , ktoré zostali
pôvodné a pridelené jednotlivo poslancom. Rozdelenie tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci ho schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 11.
Starostka predložila vypracovaný ,,Plán zimnej údržby“, ako internú
smernicu, ktorú dala kolovať poslancom, aby sa s ňou oboznámili. Obec ju
potrebuje mať schválenú, z dôvodu živelných prírodných hrozieb. Momentálne
je veľmi aktuálna, nakoľko je Okresným úradom KNM vyhlásená snehová
kalamita. Poslanci Plán zimnej údržby schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0,

zdržal sa – 0.
Starostka tiež informovala o priebehu odstraňovania snehovej kalamity v obci.
K bodu 12.
Starostka oboznámila poslancov s náplňou práce jednotlivých komisií,
zriadených pri obecnom úrade. Poslanci ju schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0,
zdržal sa – 0.
K bodu 13.
Na základe výsledkov komunálnych volieb, je potrebné doplniť členov
Rady školy ZŠ s MŠ Povina, z radov poslancov. Navrhnutí boli Mgr. Martina
Valiašková a František Mrmus. Poslanci ich volili hlasovaním.
Hlasovanie o Mgr. Martine Valiaškovej : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 –
M.Valiašková.
Hlasovanie o Františkovi Mrmusovi: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 – F. Mrmus.
K bodu 14.
Starostka predložila poslancom vypracovaný dokument ,,Zásady postupu
pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Povina“. Súčasťou dokumentu je
aj zriadenie komisie pre vybavovanie sťažností. Do komisie navrhli a schválili
poslancov : JUDr. Vladislav Donát, Ján Kocúr a Juraj Papán.
Hlasovanie : za – 6, proti – 0, zdržali sa – 3 – V. Donát. J. Kocúr a J. Papán
Členovia komisie si za predsedu zvolili JUDr. Vladislava Donáta.
K bodu 15.
Starostka predniesla žiadosť Centra voľného času sv. Jakuba KNM o
dotáciu na deti z Poviny, ktoré túto inštitúciu navštevujú. Poslanci schválili sumu
5,33 € na dieťa a mesiac. Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 16.
Poslanci prejednali rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky obce.
Podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov, § 14, má starosta obce právomoc vykonať v
odôvodnených prípadoch zmeny v rozpočte obce v priebehu rozpočtového roka
a to presunom rozpočtových prostriedkov . Je to v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Poslanci schválili
vykonávať uvedené zmeny do výšky 5 000,-€.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 17.
Starostka predniesla návrh na odkúpenie pozemku pod poľovníckou chatou.
Pozemok patrí Lesom SR a obec im platí nájom. Jedná sa o 356m2 a cena je
10 051,-€ s DPH, ktorá je stanovená štátnym odhadom. Poslanci kúpu pozemku
pre obec schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 18.
Interpelácie poslancov:
posl. Damaška
– autobusová čakáreň pri hlavnej ceste je rozbitá
- z autobusových čakárni po obci je potrebné zhodiť sneh, v rámci bezpečnosti

- navrhuje, aby obecný vodovod prevzal SEVAK, aby obec nemusela riešiť také
problémy, ako teraz riešime s poruchou na pozemku Stavebnín Povina
posl. Drugo
- požaduje vybudovať atletickú dráhu okolo multifunkčného ihriska
- rod. Bačová z Uhlísk žiada predĺžiť verejné osvetlenie k ich rodinnému domu
- je potrebné zvýšiť oplotenie medzi areálom ZŠ a rodinnými domami p. Durca a
p. Kubaščíkovej
- organizovať školenia pre deti a starších občanov, ako sa vyvarovať zlodejom a
podvodníkom
- je nutné vyčistiť rieku od náletových drevín
- vyvíjať aktivity, aby bola plaváreň v KNM dokončená
- pri kultúrnych akciách v obci, robiť aj športové akcie pre divákov, a tak rozvíjať
pohybové aktivity občanov
- pracovať na projekte námestia
- opraviť prechod z areálu ZŠ do MŠ
posl. Valiašková
- pri separovanom zbere pri Jednote je stále bordel, nedá sa stým niečo robiť?
Posl. Donát
- vyslovil požiadavku na vybavenie WORKOUTového ihriska
Starostka si všetky interpelácie poznačila a ich riešenia budú predmetom
budúcich zasadaní OZ.
Starostka informovala o aktuálnom stave financií obce a tiež o výške podielových
daní na rok 2019, čo poslanci zobrali na vedomie.
Podala ešte ďalšie informácie:
- do Uhlísk pribudnú noví občania, p. Sucháň s manželkou a troma deťmi sa
prihlásil na trvalý pobyt, na ulici Malá pribudne nový dom -p. Karasová Veronika
bytom Lodno.
- počet obyvateľov k 1.1.2019 je 1171
- stretnutie so statikom kvôli obecnému opornému múru na pozemku p. Ivety
Kubalovej
- vyjadrenie kompetentných orgánov ODI a OÚ – odb. dopravy – riešenie
parkovania na ceste III. triedy po obci nie je v kompetencii obce,
osadenie retardérov nie je možné na ceste III.tr. Cesta slúži na plynulý prejazd
- v prípade parkovania na miestnych komunikáciách – značka zákaz státia- musí
sa vypracovať projekt a obec vydá určenie
-obec hľadá auditora a kronikára, nakoľko je to povinnosťou obce
- dotácia z Úradu vlády – podpora rozvoja športu 2019 – osadenie mantinelov na
asfaltové ihrisko v areáli školy
K bodu 19.
Prejednávali sa žiadosti p. Barbory Chudinovej a Paulíny Kvašňovskej,
ktoré v prenajatých priestoroch MŠ za účelom zriadenia služieb kaderníctva a
kozmetiky žiadajú o povolenie zníženia stropu v prenajatom priestore o 1m a o
využitie prázdneho miesta pod schodiskom na účely technickej miestnosti.

Poslanci žiadosť schválili hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
Následne riešili problém so vstupom zákazníkov do uvedených prevádzok. Cez
areál MŠ, z dôvodu ochrany a bezpečnosti detí MŠ, to nie je možné a vedľajší
pozemok majú odkúpený obyvatelia bytového domu č.400.
Po diskusii o probléme a hľadaní riešenia sa dohodlo, že pôjdu nasledujúci deň,
teda 17.1.2019 na tvar miesta poslanci : Drugo, Damaška, Kocúr a starostka, za
účelom obzretia pozemkov a možných riešení. Následne budú informovať
ostatných na budúcom zastupiteľstve.
K bodu. 20.
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka p.Jana Bendová. Poslanci
hlasovali za jednotlivé uznesenia počas rokovania.
K bodu 21.
Zasadnutie ukončila starostka obce poďakovaním za účasť a spoluprácu.
Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Martina Valiašková
JUDr. Vladislav Donát

V Povine, dňa: 21.01.2019

starostka obce
Mgr. Alena Dudeková

