Obec Povina
Obecný úrad so sídlom Povina 155
023 33 Povina

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Povina,
konaného dňa 10.apríla 2019, na Obecnom úrade v Povine
______________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : 0

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácie správcu o stave a financiách multifunkčného ihriska
6. Prerokovanie ústnych žiadostí p. Jána Drugu, p. Františka Dadaja a p. Jozefa Kubalu
7. Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2018, informácia o vykonanej
kontrole
8. Návrh VZN č.1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane na území obce Povina
9. Návrh VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Povina
10. Návrh VZN č.3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Povina
11. Návrh VZN č. 4/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a
nehnuteľného majetku obce Povina
12. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ
13.Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
14. Interpelácie poslancov OZ
15. Interpelácie starostky obce
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

K bodu 1.
Rokovanie otvorila starostka obce PhDr. Alena Dudeková privítaním prítomných.
K bodu 2.
Starostka prítomných oboznámila s programom zasadnutia a dala ho schváliť. Poslanci ho
schválili bez pripomienok, hlasovaním: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. Bod č. 2 bol schválený
uznesením č.17/2019.
K bodu 3.
Za zapisovateľku navrhla p. Janu Bendovú a za overovateľov zápisnice poslancov Mariána
Bendu a Františka Mrmusa.
Poslanci hlasovaním: 9 – 0 – 0 schválili bod č. 3 uznesením č. 18/2019.
K bodu 4.
Kontrolu plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva predniesol zástupca starostky p.
Peter Varga. Poslanci bod č. 4 zobrali na vedomie uznesením č. 19/2019.
K bodu 5.
Správca multifunkčného ihriska p. Michal Vlček podal správu o stave ihriska a financiách
za prenájom. Poslanci bod č. 5 zobrali na vedomie uznesením č. 20/2019.
K bodu 6.
Starostka informovala o ústnej žiadosti p. Jána Drugu, bytom Povina č. 256, ktorou žiada
vybudovanie regulácie potoka pozdĺž jeho pozemku. Nakoľko je potok v správe Lesov SR a nie
v správe obce, je potrebné obrátiť sa písomne na nich. Poslanec Drugo navrhol, že účinnejšie
by bolo, keby sa šlo osobne na riaditeľstvo Lesov SR do Čadce. Poverili starostku, aby s
niektorými poslancami a so žiadosťou navštívila riaditeľa Lesov SR v Čadci a žiadala nápravu.
Problém poškodenej, resp. nevybudovanej regulácie je na viacerých miestach potoka. Poslanci
bod č. 6 schválili uznesením č.21/2019, poslanci hlasovali: 9 – 0 – 0.
Slovo dostal ďalší hosť p. František Dadaj. Ako zástupca poľovnej spoločnosti Lysá –
Radoľa spochybnil splnomocnenie na prenájom obecných pozemkov pre Poľovné združenie
Poľana – Veľký Vreteň. Splnomocnenie bolo podpísané 12.6.2016 bývalou pani starostkou
obce bez prejednania s poslancami OZ, čo je v rozpore so zákonom. Z tohto dôvodu ho žiada
zrušiť. Poslanci uznesením č.6/2019 skonštatovali, že predmetné Splnocmonenie je neplatné,
nakoľko o nehnuteľnom majetku môžu rozhodovať len oni a k takémuto schváleniu prenájmu
v roku 2016 nedošlo. Hlasovanie: 9 – 0 – 0. Kópia uznesenia č. 22/2019 zo OZ konaného
10.4.2019 bude odovzdaná p. Františkovi Dadajovi.
Následne dostal slovo ďalší prítomný hosť p. Jozef Kubala. Jeho interpelácie sa týkali
prebiehajúceho riešenia podaných podnetov:
- oprava miestnej komunikácie vedenej k jeho rod. domu, nakoľko je znehodnotená betónom,
ktorý tam ostal z budovania múrika oplotenia susednej nehnuteľnosti
- informoval o súdnom spore so susedmi o vyprataní pozemku / schody/, s tým, že súd neprijal
obec ako intervenienta na strane žalovanej - p. Mackovej
- o znaleckom posudku, ktorý si dala vyhotoviť obec podľa objednávky č. 60/2017, s tým že
obec predložila znalcovi sfalšované dokumenty / uznesenie č. 21/1992/ a dohody o zámene
pozemkov medzi obcou a p. Mackovou
- vykonala sa obhliadka oporného múru obce na pozemku p. Kubalovej, kde statik navrhol, že
statický posudok sa môže vypracovať na základe inžinierskogeologického prieskumu vrúbovej
časti múru a na základe tohto prieskumu sa môže pokračovať v riešení problému
-p. starostka k tomu dodala informácie pre poslancov o postupe prác k oprave oporného múru,
na ktorých sa dohodli na obhliadke a p. Kubalovi oznámila, že bude informovaný o postupe
opravy spomínaného múru.
Tiež navrhla, aby sa na spomínanej miestnej komunikácii stretli určení poslanci, ona a p.
Kubala, kde sa dohodnú, akým spôsobom sa cesta opraví. Termín bol stanovený na stredu
17.4.2019 o 16:00 hod. Z obhliadky bude vyhotovený písomný záznam, ktorý bude doručený

aj p. Kubalovi.
K bodu 7.
Kontrolórka obce predniesla Správu o činnosti za obdobie roka 2018 a Správu z kontroly
č. 1/2019 zameranú na kontrolu evidencie pečiatok obecného úradu. Poslanci obe správy
zobrali na vedomie uznesením č. 23/2019
K bodu 8.
Poslanci v časovom predstihu dostali v elektronickej forme návrhy VZN č. 1/2019 - 4/2019,
ktoré si mali preštudovať a teraz ich môžu pripomienkovať.
VZN č.1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Povina.
Poslanci sa uzniesli na VZN bez pripomienok, hlasovaním: 9 – 0 - 0.
K bodu 9.
Návrh VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Povina. Poslanci sa uzniesli na
VZN bez pripomienok, hlasovaním: 9 – 0 - 0.
K bodu 10.
Návrh VZN č.3/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území obce Povina. Poslanci sa uzniesli na VZN bez pripomienok,
hlasovaním: 9 – 0 – 0.
K bodu 11.
Návrh VZN č.4/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Povina. Poslanci sa uzniesli na VZN bez pripomienok, hlasovaním: 9 – 0 – 0.
K bodu 12.
Poslanci prerokovali zásady odmeňovania poslancov OZ, kde sa dohodli na čiastke 20,-€
za účasť na zastupiteľstve, vyplácané raz ročne. Poslanci bod č. 12 schválili hlasovaním: 9 –
0 – 0 uznesením č. 28/2019
K bodu 13.
Bol prerokovaný rokovací poriadok, ktorý poslanci schválili hlasovaním: 9 – 0 – 0
uznesením č. 29/2019
K bodu 14.
Interpelácie poslancov:
- posl. Damaška – cesta na Malej býva v čase dažďa zaliata vodou, ktorá steká z Belanských
záhrad a tiež miestna komunikácia v hornej časti je na okrajoch upadnutá, po jesenných
prácach na vodovode. Sú tam výmole, ktoré je potrebné zasypať
= starostka – vodu tečúcu po ceste vyrieši za sľúbenej pomoci p. Stanislava Tomašca, ktorý v
miestach pod Belanskými záhradami robil navážku zeminy na svojich pozemkoch a tým sa
problém s vodou vyskytol, výmole okolo cesty dáme zasypať materiálom dovezeným z lomu
Lopušné Pažite za pomoci poslanca p. Kocúra
- posl. Donát – v akom stave je elektroinštalácia v ŠJ, nakoľko bolo spomínané, že je v
havarijnom stave
= starostka - sledujeme výzvy na takéto projekty, podáme žiadosť cez riaditeľstvo ZŠ v druhom
kole, jedná sa o mesiace august – september. Zatiaľ hrozí len to, že by sa preťažila sieť. Stav
sa sleduje a reguluje.
- posl. Benda – ešte v v kuchyni vlhne?
= starostka – áno, v niektorých častiach to vlhne stále, sledujeme, či sa po zateplení, ktoré
prebehlo na jeseň 2018 niečo zmení.
- posl. Drugo – má návrh na program na Deň otcov, súťaž ,,Najväčší silák v obci“. Jednotlivé
disciplíny a celkový program sa dotvorí so športovou komisiou. Konalo by sa to v areáli TJ
dňa 22.6.2019. Tiež navrhuje podobnú súťaž v decembri v telocvični ZŠ, bola by to súťaž tiež

pre mužov ,,Silový trojboj“
= starostka – súhlasíme a pomôžeme pri marketingovej propagácií súťaže
- posl. Valiašková – je potrebné myslieť aj na deti na Deň otcov a pripraviť aj pre ne nejakú
súťaž, na čo reagoval posl. Drugo, že takáto silová súťaž môže byť aj pre deti, s tým že sa
prispôsobia podmienky ich veku
- posl. Benda – vyriešil sa nejako problém s dotiahnutím internetu do osady Tatarovce?
= starostka – p. Čečko navrhol tri alternatívy:
1. postaviť stožiar v Ochodnici a natiahnuť 200 m kábla, aby sa dokázal dostať signálom do
osady
2. položiť do zeme popri ceste od Velikej do osady Tatarovce kábel
3. vybudovať vlastné stĺpy
- posl. Benda – keď telekomunikácie nechcú dovoliť vedenie kábla po ich stĺpoch, respektíve
len za poplatok nájomného, treba zistiť, či by oni tiež nemali platiť nájom, za to že majú stĺpy
na obecnom pozemku
- tiež chcel vedieť, prečo elektrárne, po oreze stromov nechajú konáre na pozemku, bez
odpratania
= starostka - ukázala poslancom vyhlášku od elektrární, v ktorej sa hovorí, že za upratanie
pozemku je zodpovedný vlastník pozemku. Majú to ošetrené zákonom a na prenájom stĺpov
telekomunikácií sa bude informovať, stanovisko podá na ďalšom zastupiteľstve
- posl. Mrmus – bolo by potrebné opraviť mrežu na miestnej komunikácii pod Urbárskym
domom, v rámci bezpečnosti doplniť jednotlivé pásoviny mreže
= starostka - hneď sa aj dohodli, že si to zoberie na starosť on a materiál dodá posl. Kocúr
- posl. Mrmus – budú sa stavať rodinné domy v lokalite Priečnice?
= starostka - jedná sa o extravilán obce, pozemky nie sú zahrnuté v územnom pláne obce a je
tam problém s dodávkou el. energie, elektrárne by museli vybudovať trafostanicu. K žiadosti,
ktorá bola písaná ešte v roku 2014 sa dodnes nikto nevyjadril.
- posl. Mrmus – navrhuje v čase obecných hodov zorganizovať stretnutie heligonkárov, ktoré
by nebolo súťažné, len na prezentáciu hudobníkov
= starostka - podala informáciu, že hody budú 24. a 25. 8. 2019 a okrem futbalového turnaja
bude aj hasičská súťaž. Návrh p. Mrmusa berie na vedomie a v priebehu času sa ešte doladí
presný program hodov.
- posl. Kocúr – stretáva sa so situáciami, že občania mimo Poviny, majú problém sa orientovať
v jednotlivých lokalitách obce. Navrhuje označenie niektorých budov a miest tabuľkami,
nakoľko v iných obciach to už funguje
= starostka – urobí prieskum firiem, ktoré vyrábajú značky – označenia ulíc a verejných budov
K bodu 15.
Interpelácie starostky:
- Euroregión Beskydy – je to organizácia zameraná na rozvoj cestovného ruchu, na princípe
cezhraničnej spolupráce, ktorej sme členom. Platíme členské a mala by nám poskytovať pomoc
pri vypracovávaní projektov, zameraných na cestovný ruch alebo zviditeľnenie regiónu a pod.
Po poslednej schôdzi však navrhuje vystúpenie zo združenia, nakoľko nám do dnešnej doby
ich členstvo neprinieslo žiadne výhody a zbytočne sa platí členský poplatok. Vystúpenie zo
združenia už vykonalo viacero obcí z Kysúc.
Poslanci bod č. 15 prijali hlasovaním 9 – 0 – 0 uznesením č. 30/2019, uznesenie bude poslané
združeniu Euroregión Beskydy, ktoré nás na jeho základe zo združenia vyradia.
- Včelári podali žiadosť o dotáciu pre okresnú včelnicu na sumu 500 €, na zakúpenie krytiny
na vybudovaný prístrešok v areáli včelnice. Bude slúžiť na konanie akcií v čase nepriaznivého
počasia. /Medzinárodná včelárska nedeľa, Deň otvorených dverí pre žiakov a študentov,
rezbárske sympózia ap. /
Poslanci schválili hlasovaním: 9 – 0 – 0

- na žiadosť DHZ, poslanci schválili za veliteľa DHZ v Povine p. Miroslav Bajánek,
hlasovaním: 9 – 0 – 0 uznesením č. 31/2019
- poslala som žiadosť o vyradené auto, hasičské auto príde buď tento rok, alebo budúci rok
- musíme mať urobené pasportizácie miestnych komunikácií (je stará) a dopravných
označení- vraj má vyjsť výzva na pasportizáciu z eurofondov, budeme to sledovať
-podané žiadosti o dotácie na VUC – workout a polopodzemné kontajnery
-podané žiadosti na MF SR – miestna komunikácia k jedálni, Úrad vlády – mantinely na
asfaltové ihrisko v areáli školy, MV SR – rozšírenie kamerového systému
- investičný zámer firmy JTM s.r.o. na vybudovanie samoobslužnej čerpacej stanice sa
neuskutoční, nakoľko chceli kúpiť len prednú časť pozemku, na predaji sa nedohodli
- je potrebné kúpiť požiarne vaky – vyvolám stretnutie pozemkových spoločenstiev
a urbáru so žiadosťou o súčinnosť pri kúpe vakov
- s riaditeľom ZŠ sme kúpili nový plynový kotol na ohrev vody – umývanie riadu, v jedálni, majú len jeden menší elektrický premiestnený zo sauny telocvične.
- Poslanec J. Papán vymenil pokazené wc v dome smútku, kľúč od wc sme nechali aj
v kostole
- Vytvorené nájomné zmluvy na parkovanie pri bytovke č. 401 – p. Svrček a p. Minarovič
- Vyrúbali sme stromy v areáli ZŠ, ešte nás čaká výrub lipy v časti nad chatkami u Mazáka
- Je požiadavka zo školskej bytovky na zbúranie betónového krytu na popolnice, je už
v dezolátnom stave
- Vymenené kontajnery pri bytovke č. 401: dva 1100 l kontajnery
- Objednané 2 dopravné zrkadlá
- Firemné auto Fabia je v servise
- Urobená lampa pri Zuzke Minarčinovej
- Martin Lahner (Kristína Dadajová) si chce dať na vlastné náklady vytýčiť a vysypať
suťou z lomu prístupovú cestu – poslanci návrh zamietli
- Vybaviť zákaz státia kamiónov pred nonstopom a pred Kriváčkom
- Objednaný pracovný a rokovací stôl
- V apríli mali už byť dodané kompostéry – dodávateľ požiadal o predĺženie lehoty do
31.5.2019, rozmiestnenie kompostérov do obcí by malo byť do 30.6.2019
- Info zo ZMOKU – do uznesenia - Zimná údržba – navrhnúť bod novely, ktorý by nás
chránil pred množstvom sťažností občanov a vymáhaní financií za ujmu na zdraví –
zimná obuv, Separované odpady, Obhliadka mŕtveho nesmie trvať tak dlho – vytvoriť
tlak, aby sa naspäť vrátili kompetencie obhliadania zosnulých obvodným lekárom – je
nepredstaviteľné, aby mŕtvy človek ležal niekde 5 hodín na ceste, Prehodnotiť systém
záchraniek – najskôr príde záchranka bez lekára, následne volajú ďalšiu s lekárom,
častokrát ide o život pacienta, sú prípady, kedy došlo k úmrtiu, Vstup do domu –
vzorka z komína pre kominára – vykurovanie rodinných domov rôznymi škodlivými
materiálmi – obuv, preglejky a pod., Paušál pri voľbách – kúrenie, nájom miestnosti –
zjednodušiť vyúčtovanie volieb – 1 paušálny výdavok na 1 voľby, Vykupovanie nebezpečného odpadu v dedine – cigáni - autobatérie
- Ešte stále hľadáme audítora pre vypracovanie auditu za rok 2018
- P. Kubinec 10.4.2019 priniesol čiastkovú úhradu za nedoplatok vody 200 eur
- Maťo Belan – dom v Uhliskách, CKN 4875, dom s pivnicou, cesta na vlastné náklady, urobí si geologický prieskum a inžinierske siete, predpoklad výstavby
2020/2021

-

-

-

V júni končí nájomná zmluva Zuške – priestory MŠ – návrh na poskytnutie priestorov
pre zložky obce (únia žien, klub dôchodcov, poľovníci...) bezodplatne
Parkovisko – p. Šutá zabezpečí vyzbieranie odpadkov popri ceste a na vlastné náklady
zaasfaltuje výtlky
Stavanie májov – ZŠ, MŠ
Školská rada bude po Veľkej noci
Vybrali sme plastové boky zo zastávky v smere na Žilinu, boli rozbité, vybrúsime lavičky a natrieme ich nanovo
Vybudovať v obci lavičky, info tabule. – nové lavičky: 2x pri dome smútku, na Malej,
oproti Vladovi Svrčkovi, Tatarovce, cintorín - opraviť lavičky: 2x v parku, Beľanovce, 2x pri škôlke, info tabule: dom smútku, Beľanovce, Tatarovce
Komisia pre eurovoľby bude zložená z 12 členov – SNS, Smer, ĽSNS, Sme rodina,
Progresívne Slovensko, Kresťanská únia, Komunistická strana Slovensko, SAS,
Oľano, Národná koalícia, Doma dobre, KDH
Envirofond – zateplenie obecného úradu, výmena okien a dverí, bleskozvod, dá s plynový kotol, slnečné kolektory – fotovoltika, výmena svietidiel za LED – dotácia do
200 000 eur, 5% spolufinancovanie – treba urobiť projektovú dokumentáciu, stavebné
povolenie + rozpočet

Info zo schôdze hasičov zo 17.3.2019
- Predseda DHZ – Emil Šefar
- Veliteľ – Miroslav Bajánek
- Tajomník – Radoslav Chudina
- Preventivár – Tomáš Ďurčo
- Revízor – Rastislav Fojtík
- Pokladníčka – Kristína Karasová
- Strojník – Jaroslav Ďurčo
- Kronikárka – Jana Bendová
- Mládežnícky referent – Michaela Mazúrová
- Protipovodňový vozík prejde do majetku obce v r. 2020
- Na hody 25.8. chcú hasiči súťaž, vyplnia program od rána, futbal by mohol byť v sobotu pred diskotékou, doriešime postupne.
- Oprava striekačky – 2200 eur – dodnes neuhradená – prišla už faktúra – 2 týždne deadline
- Pre deti treba – dresy, prilby, opraviť terče, konštrukciu pre vozík opraví Vlado Králik, kaďu pre deti – dá sa vyrobiť na mieru z laminátu – Šefar – potrebujú ju na súťaže.
- Chlapi potrebujú zásahové obleky, prilby, rukavice a topánky – jeden hasič vyjde cca
okolo 600 eur – nateraz 3 hasiči – Fojtík, Chudina, Ďurčo
Info z minulého zastupiteľstva:
- Zvýšiť oplotenie pri asfaltovom ihrisku – v projekte z Úradu vlády v rámci mantinelov som dala kompletné oplotenie ihriska – uvidíme, akú výšku dotácie nám priznajú
- Organizovanie prevencie proti krádeži – Realizácia besedy „Ako sa nestať obeťou
podvodu“
- Kroniku bude spracovávať p. Šplháková

ČO TREBA UROBIŤ:
- Pri chate p..Vita Capka – odtrhnutý roh potoka, treba ho spevniť
- Pri Mati Valiaškovej sa vylieva potok na cestu, treba to prekopať bagrom a ten roh
vyregulovať
- Vybudovať schody na cintorín – ľavá strana úplne hore
- Urobiť lampy v Uhliskách – p. Bačo, chalupa po p. Gdovinovi, pri včelnici (požiadavka p. Karasa)
- Zabetónovať dieru pri úrade
- Odvodnenie – p. Klaja
- Odvodnenie – p. Radoslav Fojtík
- Odvodnenie z hôr – Malá – p. Stanislav Tomašec urobí, prípadne aj opraví škodu na
ceste, ak by popukala
- Vyriešiť prechod zo školy do škôlky – zámková dlažba
- Treba urobiť odvodnenie u Miloša Luhu – stojí tam voda
- Odvodnenie cesty z Besného, cesta je vyspádovaná k Pavelkovej, voda jej tečie rovno
do pivnice a do dvora – sú vybudované odvodňovacie kanály nad včelnicou
- Treba orezať stromy okolo elektrických káblov – Žabská,
- Poslanci poverili starostku na zabezpečenie prác svojpomocnými silami našich občanov za odmenu.
Ušetrené peniaze:
1.) finančný audit - zrušila som noviny SME – 201 eur
2.) finančný audit – zrušila som register obcí a obchodný register – 400 eur
3.) finančný audit - zrušila som firmu na verejné obstarávanie Lendel (1440 eur). Obnovíme zmluvu s pôvodnou firmou za 250 eur + DPH = 300 eur.
4.) finančný audit - zrušený internet, 2 čísla pevnej linky a rôzne služby, ktoré sme nevyužívali– ušetrené cca 65 eur / mesačne – 780 eur ročne, zostala nám už len pevná
linka za 19,90 eur.
5.) Finančný audit – RTV – rozhlas a televízia Slovenska – pôvodne 18,58 eur/mesiac –
222,96 eur, po novom 4,64 eur/mesiac – 55,68 eur – rozdiel 167,28 eur ušetrených
(zaradenie podľa počtu zamestnancov)
6.) Finančný audit - Namiesto plošiny zo Žiliny – ŽIVO – plošina z Ochodnice :
ŽIVO – 23 eur/hod bez DPH + 0,70 eur/km = 99,24 eur posledná faktúra
Surovčák – Tes elektro – 20 eur/hod + 17 plošina – v cene je aj elektrikár, pričom pri Žive
musel vždy meniť žiarovky p. Podpleský - = 80,40 eur posledná faktúra
Rok 2018 – zaplatené živu – 673,32 eur
Pri prepočítaní u firmy Tes elektro za rok 2018 by sme ušetrili 143,28 eur – ušetrených
21% oproti firme ŽIVO.
7.) Finančný audit – Euroregión Beskydy – členský príspevok 221 eur
- 201 + 400 + 1140 + 780 + 167,28 + 143,28 + 221 = 3052,56 eur

K bodu 16.
Zapisovateľka predniesla uznesenia, ktoré počas rokovania poslanci prijali.
Hlasovali jednotlivo pri každom uznesení, počas zasadnutia.

K bodu 17.
Zasadnutie ukončila starostka obce poďakovaním za účasť a spoluprácu.
Zapísala: Jana Bendová
Overovatelia zápisnice: Marián Benda
František Mrmus

V Povine, dňa: 17.04.2019

starostka obce
PhDr. Alena Dudeková

