
                         Obec Povina 

                  Obecný úrad so sídlom Povina 155 
                                  023 33  Povina 

           

 

      

Z á p i s n i c a 

 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Povina,                                  

konaného dňa 12. decembra 2019,  na Obecnom úrade v  Povine 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Neprítomní : 1 – Mgr. Jozef Damaška 

PN         1 - Bc. Jozef Drugo 

                       

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu  zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Kontrola plnenia uznesení 

5.   Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 

6.   Návrh plánu kontrolných činností I. polrok 2020 

7.   Prerokovanie žiadosti o nájom nebytových priestorov 

8. Prerokovanie zámeru o prenájom nehnuteľného majetku – kotolňa v ZŠ Povina 

9. Zhodnotenie roka 2019 

10. Návrh na mimoriadnu odmenu pre kontrolórku obce 

11. Návrh na mimoriadne odmeny pre poslancov OZ 

12. Prerokovanie návrhu dodatku č. 4 k VZN č. 4/2012 – škola 

13. Prerokovanie návrhu dodtaku č. 2/2019 k VZN č. 1/2014 – TKO 

14. Prerokovanie programovej štruktúry – neuplatňovanie programovej štruktúry v 

 rozpočte obce na roky 2020 – 2022 

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

16. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 

17. Interpelácia poslancov OZ 

18. Interpelácia starostky obce 

19.  Návrh uznesenia 

20. Záver 

 

 

 



K bodu č. 1. 

Rokovanie otvorila starostka obce PhDr. Alena Dudeková privítaním prítomných. 

K bodu č. 2. 

Starostka oboznámila s programom zasadnutia a dala ho schváliť.  Starostka predniesla doplnenie 

programu – výstavba RD p. Lucie Vnukovej. 

Poslanci ho schválili bez pripomienok, hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri 

hlasovaní: 0. Bol schválený uznesením č. 71/2019 

K bodu č. 3. 

Navrhla za zapisovateľku p. Janku Klobučníkovú a za overovateľov zápisnice poslanca p. Františka 

Mrmusa a p. Juraja Papána. Poslanci ho schválili bez pripomienok hlasovaním: za – 7, proti – 0, 

zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Bol schválený uznesením č. 72/2019 

K bodu č. 4. 

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva predniesol zástupca starostky p. Peter Varga. 

Poslanci zobrali na vedomie bez pripomienok hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, 

neprítomní pri hlasovaní: 0. Bol schválený uznesením č. 73/2019 

K bodu č. 5. 

Kontrolórka obce predniesla Správu o vykonanej kontrole č. 3/2019 

Poslanci správu kontrolórky zobrali na vedomie hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, 

neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 82/2019 

K bodu č. 6 

Hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činností na I. polrok 2020 

Poslanci prednesený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky schválili: za – 7, proti – 0, zdržal 

sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 84/2019 

K bodu č. 7 

Bolo prerokované prenajatie nebytových priestorov na prízemí MŠ a zastavanú plochu a nádvoria 

ako vstup do priestorov nachádzajúcich sa v areáli Materskej školy, súpisné číslo 171, postavenej na 

parcele č. 390, zapísanej na LV č. 430 v k. ú. Povina, vedený Správou katastra Kysucké Nové 

Mesto na účely kaderníctva a kozmetických služieb za 15 eur/1 m²/rok s dobou nájmu 10 rokov. 

P. Papán odporučil starostke, aby vyzistila a prerátala teplo pri celkovej ploche škôlky a určiť 

poplatok za m² + vyzistiť od p. riaditeľa školy p. Kobedu, koľko platí za škôlku. 

Odporučili starostke vypracovať zmluvy o nájme nebytových priestorov s p. Chudinovou na účely 

kaderníctva a s p. Kvašňovskou na účely kozmetických služieb. 

Poslanci prenájom nebytových priestorov schválili: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri 

hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 74/2019 

K bodu č. 8 

Bol prerokovaný a schválený zámer o prenájom nehnuteľného majetku obce Povina, a to prenájom 

priestorov kotolne v objekte Základnej školy Povina zapísané na Katastrálnom úrade v Žiline, 

Správa katastra Kysucké Nové Mesto na LV č. 430, postavené na parcele č. CKN 392/1, súpisné 

číslo 323 v k. ú. Povina za výšku nájomného 1 euro ročne na dobu určitú a to od 1. júna 2020 do 31. 

12. 2024. Výška nájomného sa prenáša do ceny za teplo, preto OZ schvaľuje 1 euro za rok, aby 

dosiahla čo najnižšiu cenu za teplo. 

Poslanci prenájom nehnuteľného majetku obce Povina schválili: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

(Mrmus), neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 75/2019 

K bodu č. 9 

Starostka predniesla zhodnotenie roka 2019: 

Počas prvého roka sa nám podarilo získať viaceré dotácie: 

• 10.000 eur z Ministerstva financií na rekonštrukciu miestnej komunikácie okolo školskej 

jedálne, 

• 5.000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v prvom kole dohodovacieho 

konania pre Základnú školu s materskou školou, 



• 20.500 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v druhom kole dohodovacieho 

konania pre Základnú školu s materskou školou, 

• 500 eur od Žilinského samosprávneho kraja na vybudovanie workoutového ihriska, 

• 1000 eur od Žilinského samosprávneho kraja na vybudovanie polopodzemných kontajnerov, 

• 890 eur od Nadácie Dôvera pre Materskú školu na projekt prevencie zdravia a podpory 

zdravého životného štýlu 

• Máme vypracovaný projekt, stavebnú ohlášku a podpísanú žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok vo výške 200.000 eur na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Povina“, ktorý je 

v procese schvaľovania. 

Aktivity: 

• Zakúpenie odvodňovacích žľabov – regulácia potoka, ktorú si urobil svojpomocne p. R. 

Fojtík 

• Spevnená cesta – vysypaný makadam na Nové 

• Prerobený hydrant zo stavebnín na ihrisko 

• Vybudovaný odkaľovací hydrant na Skaličnom 

• Vyčistený potok u Belanov, v Stankovom potoku, pri Obecnom úrade 

• Zakúpenie materiálu na vyregulovanie potoka v časti Stankov potok, reguláciu svojpomocne 

urobili občania, ktorých voda sústavne vytápala 

• Osadenie informačných tabúľ a odpadkových košov, lavičky sa osadia na jar 

• Vybudovanie polopodzemných kontajnerov pri ZŠ 

• Vybudovanie workoutového ihriska v areáli školy 

• Rozdanie kompostérov do domácností – cez projekt ZMOKu 

• Vybudovanie strhnutej regulácie v časti u Belanov a pri p. Budošovi, Janekovej a Majerovej 

• Vybudované schody na cintorín, urobená šachta pri OÚ a v Mazáku 

• Zakúpené nové pletivo do škôlky so zelenou clonou – 30 m + zaplatené nové dosky na 

pieskovisko 

• Výmena WC v školskej družine – chlapci a dievčatá 

• Výmena WC v dome smútku a v jedálni 

• Výmena podlahovej gumy v školskej družine 

• Vypracované projekty na priechody pre chodcov s osvetlením, zrealizované optické brzdy 

• Vybudované oplotenie asfaltového ihriska v areáli ZŠ 

• Vyasfaltovaný vjazd do bytovky č. 400, oprava výtlkov na ulici Malá 

• Rekonštrukcia priestorov v MŠ – kaderníctvo, kozmetika, Obecný klub 

• Výmena bočných stien na autobusových zastávkach 

• SSC osadila tabule zákaz státia pri hlavnej ceste I/11, dvojitá plná čiara sa urobí na jar 

• Dotácia pre včelárov 500 eur, pre kostol 300 eur na rekonštrukciu schodov, pre ZŠ 800 eur 

pri príležitosti 50. výročia, 100 eur pre ZŠ na MDD, 60 eur pre MŠ na MDD 

• Vytopený urbársky dom sme opravili – poistnú udalosť nám preplatili v rámci poistnej 

udalosti, vytopený Obecný úrad sme taktiež nahlásili ako poistnú udalosť, oprava prebehne na jar 

• Urobili sme odvodňovací rigol pri MŠ 

• Kolaudácia verejného vodovodu – Skaličné 

• Začali sme proces legalizácie vodovodu v rámci celej obce 



• SSC vymenila odvodňovaciu rúru popod cestu pred Obecným úradom 

• Výmena plynového kotla a vchodových dverí na Obecnom úrade 

• Vypracovaný audit a PHSR 

• Prehodená lampa pri bytovke č. 401, nové osvetlenie – lampa 

• Vybudované nové lampy v Uhliskách a výmeny starých lámp za nové v rámci obce 

• Odvodnenie školskej jedálne 

• Oplotenie cintorína elektrickým oplotením za spolupráce PZ Vreteň 

• Otvorená samospráva 

Audity: 

Verejné osvetlenie: za rok 2018 sme zaplatili 8100 eur – mesačne 675 eur – len elektrika 

Plyn – Obecný úrad od januára po december – 1059,- 1026,- 967,- 530,- 203,- 85,- 79,- 79,- 

164,- 510,- 843,- 993, = spolu 6538 eur  – 786,10 vrátka = 5751,90 eur za rok 2018 

Plyn – Urbársky dom od januára po december – 299,- 289,- 273,- 149,- 58,- 24,- 23,- 23,- 46,- 

144,- 238,- 280,- = spolu 1846 – 128,54 vrátka = 1717,46 eur za rok 2018. Celková suma za 

prenájom urbárskeho domu za rok 2018 bola 534 eur, čiže suma za prenájom nedokázala pokryť ani 

len cenu plynu. 

Rok 2019 – do 23.10. je zatiaľ vybratá suma 1125,40 eur, zaplatený plyn vo výške 1245 eur 

Voda – rok 2018 – zaplatené 18.176 eur, nezapl. 962,80 eur, uhradené faktúry v roku 2018 boli 

25.171,52 eur 

–  v roku 2019 od januára do novembra sme Sevaku zaplatili viac ako 32.000 eur a poplatky od 

občanov sú vo výške necelých 17.000 eur, čiže sme v obrovskom mínuse!!!! Konkrétnu štatistiku 

na vodu zverejníme v novom roku, keď budeme mať všetky faktúry od Sevaku 

Elektrika – rok 2018 – dom smútku 144 eur, MŠ 1330 eur, prečerpávačka 1521 eur, OÚ 1032 eur, 

MKS 423 eur, TJ 1213 eur, Tatarovce škola 115 eur 

TKO – vybraté poplatky od januára do októbra 2019 14.017, 65 eur a zaplatené T+T 19.941,10 eur 

= – 5.923, 45 eur 

Vyhodnotenie auditov 

• čo najskôr musíme odstrániť mínusové výsledky v rámci TKO a vody, aby sme peniaze, 

ktoré teraz doplácame z rozpočtu na uvedené služby, môžeme investovať na užitočné riešenia pre 

občanov. 

Akcie v roku 2019 

• Trojkráľový hokejbalový turnaj 

• Beseda „Ako sa nestať obeťou podvodu“ 

• Deň učiteľov 

• Uvítanie detí 

• Stavanie a váľanie májov 

• Jarné upratovanie 

• Deň matiek 

• Deň otcov 

• Futbalová detská jedenástka 

• Obecné hodové slávnosti 

• Biela pastelka 

• Šarkaniáda 



• Hasičské súťaže a schôdze 

• Otváranie Obecného klubu 

• Deň seniorov 

• Návšteva občanov v Domovoch sociálnych služieb 

• Darovanie krvi počas roka 

• Stretnutie s Mikulášom 

• Štefanský turnaj v stolnom tenise 

Prenos prác do ďalších rokov: 

• revízia stromov na cintoríne 

• Bezbariérový prístup do kostola 

• Odvodnenie cesty u Miloša Luhu na Velikej 

• Miestna komunikácia k školskej jedálni 

• Návrh p. Kubalu na vyspravenie prístupovej cesty za 50% spoluúčasti 

• Diagnostika oporného múru 

• Odkúpenie pozemku pod poľovníckou chatou a vysporiadanie na Obec Povina, v súčasnosti 

pozemky pod chatou patria Lesom SR a platíme im nájom 

• Vysporiadanie miestnych komunikácií na Obec Povina 

• Vyregulovať spadnutú časť u Tatarov a v ďalších častiach potoka – za spolupráce Lesov SR, 

nakoľko je potok ich majetkom 

• Urobiť priechody pre chodcov s osvetlením 

• Vybudovanie cesty na cintorín – pravá strana 

• Vybudovanie chodníka okolo hlavnej cesty I/11 

• Podlaha do MŠ 

• Osadenie lavičiek 

• Vybavenie školskej jedálne + elektroinštalácia 

- doplnenie bodu programu predniesol po zhodnotení roka p. Peter Varga, predniesol poslancom 

požiadavku na jednorázové navýšenie mzdy pre starostku obce. Poslanci prerokovali a schválili 

jednorazové navýšenie mzdy starostke obce Povina vo výške 60 %. 

Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 87/2019 

K bodu č. 10 

Poslanci prerokovali mimoriadnu odmenu pre kontrolórku obce Povina za rok 2019 vo výške 400 

eur v čistom, čo predstavuje zvýšenie mesačného platu o 8,33 %/kalendárny mesiac v roku 2019, 

odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. V priebehu roka 2019 vykonávala prácu 

aj nad rámec svojich povinností, a to pri príprave interných smerníc, VZN a ich dodatkov 

a obecných zastupiteľstiev. 

Poslanci schválili odmenu: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený 

uznesením č. 76/2019 

K bodu č. 11 

Poslanci prerokovali mimoriadnu odmenu pre každého poslanca OZ Povina za rok 2019 vo výške 

150 eur v čistom. 

Odmenu schválili: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením 

č. 77/2019 

K bodu č. 12 

Dodatok poslaný poslancom do emailu. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Povina 



Poslanci sa uzniesli na dodatku č. 4 k VZN č. 4/2012: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri 

hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 78/2019 

K bodu č. 13 

Dodatok poslaný poslancom do emailu. Návrh dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2014 a dodatku č. 1 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014 

Poplatok za TKO sa nezvyšoval od roku 2013, nová suma za TKO od 01/2020 bola stanovená 

u fyzických osobách na 18 €/rok, právnické osoby a podnikatelia 48 €/rok. 

Poslanci sa zhodli, že je potrebné prerokovať systém vývozu smetí. 

Poslanci sa uzniesli na dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1, (Mrmus) 

neprítomní pri hlasovaní – 0. Schválený uznesením č. 79/2019 

 

Doplnenie programu – výstavba rodinného domu – Lucia Vnuková 

Poslanci súhlasia so žiadosťou o výstavbu rodinného domu Lucie Vnukovej za podmienok 

uplatňovania VZN č. 1/2014 a zimnej údržby. 

Poslanci hlasovali: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2, (Mrmus, Benda), neprítomní pri hlasovaní: 0. 

Schválený uznesením č. 85/2019 

 

K bodu č. 14 

Neuplatňovanie programovej štruktúry podľa § 4 ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy rozpočtu obce Povina od roku 2020 do roku 2022 poslanci 

schválili: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 

80/2019 

K bodu č. 15 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 obdržali poslanci do emailu. 

Zobrali na vedomie hlasovaním: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. 

Schválený uznesením č. 83/2019 

K bodu č. 16 

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 obdržali všetci poslanci do emailu, zobrali na vedomie bez 

pripomienok: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní pri hlasovaní: 0. Schválený uznesením č. 

81/2019 

K bodu č. 17 

Interpelácia poslancov OZ 

Z minulého neplánovaného zastupiteľstva predniesli svoje interpelácie dvaja poslanci: 

Mgr. Jozef DAMAŠKA 

- rozpadnutá regulácia – kontaktovaná Lesná správa, čakáme, či potok prejde od roku 2020 pod 

Vodohospodársky podnik. 

František MRMUS 

- zakúpenie stola na stolný tenis – poslať starostke cenovú ponuku do 300 € + obec zaplatí materiál 

na svojpomocnú výrobu mantinelov 

Marián BENDA 

- navrhol zateplenie garážových dverí 

- výmenu okien na Obecnom úrade 

Juraj PAPÁN 

- otázka na zákaz parkovania pri hlavnej ceste 

- oceniť dôchodcov za pomoc počas roka 

Ján KOCÚR 

- 4 nádoby na posyp – Tatarovce, Skaličné, Podpleský, Vŕšok (vytvoriť rovinu nad múrikom) 

Mgr. Martina VALIAŠKOVÁ 

- nefunkčné svetlo Stankov potok – pod p. Beľanom 

Peter VARGA 

- osadenie svetla nad kameru 

- rozhlas pri p. Donátovej – natočiť - nepočuje 



K bodu č. 18 

Interpelácia starostky obce 

- keď zíde sneh, urobí sa dvojitá plná čiara – nestihli teraz urobiť verejné obstarávanie 

- nedoplatky na miestnych daniach – predpis 54396 €na rok 2019, vybralo sa - 47893 € k 1. 12. 

2019 

- školská jedáleň – riešenie finančnej situácie - chcú nové zariadenia – starostka prečítala list, 

adresovaný na Obecný úrad. Požadujú elektrickú škrabku, umývačku riadov, elektrický robot, 

elektrickú panvicu, vymaľovať priestory jedálne – schválených 5000 eur pre jedáleň na rok 2020  

-žiadosť o dotáciu od Rímskokatolíckej cirkvi - CVČ – majú 32 žiakov – prijímanie + birmovka – 

na 1 žiaka 5,33 €, vychádza sa z platného VZN 

- preplácanie dovolenky p. Zajačkovej – družinárka a p. Kopasovej -bývalá vedúca jedálne – 1530 € 

spolu za obe 

- roztrhnutá regulácia pod mostom nad p. Donátom – po telefonickom dohovore sa pôjde na to 

pozrieť p. Franc 

- 26. 12. 2019 – stolnotenisový turnaj – pozvanie poslancov OZ 

- rozšírenie služieb mapového portálu – Mapa Slovakia Digital  

- na jar zakúpenie ďalšieho vianočného osvetlenia  

- prečítaná zmena zamestnancov v školskom klube – v rámci projektov 

- výmena WC v školskej družine a jedálni,  výmena gumy v školskej jedálni 

- prečerpávačka v Uhliskách – nad p. Mozoľom je pozemok SPF, možno by bola vhodná na to 

miesto 

- rokovania s občanmi na vysporiadanie cesty na obec na Rovňach – p. Nižníková sa chce poradiť 

s právnikom, Jaro Králik – súhlas poslancov na výmenu pozemku 1:1 – len metre pod cestou, na 

geometrickom pláne sa už pracuje 

- je podpísaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok – už je hotová ohláška na stavebnom úrade 

- z inžiniersko-geologického prieskumu oporného múru na vŕšku bol zistený sled kvartérnych zemín 

– odporúčajú zvoliť citlivý prístup pri realizácii zemných prác – diagnostika múra v priebehu 

budúceho roka 

- pán Čečko robil záložný internet od Telekomu na vlastné meno – zrušila som internet od 

Telekomu, máme vlastnú optiku, aby sme my zbytočne neplatili Telekomu 

- vodovod – legalizácia na Skaličnom pred dokončením, legalizácia celého vodovodu je rozbehnutá 

- priechody pre chodcov – budúci rok  

- v rámci odpadov – 2 x do roka – VKK na cintoríne – spĺňame legislatívu 

- SSC - výmena odvodňovacej rúry pod cestou pri OÚ 

- výmena vchodových dverí na obecnom úrade 

- výmena WC v jedálni a v dome smútku 

- správa z auditu 

- oplotené ihrisko – už iba zavetriť a nahodiť siete 

- opravené úseky po vyrezaných stromoch pod vysokým napätím 

- nové osvetlenie pri p. Bačovi a p. Brodňanovej v Uhliskách 

- v Uhliskách rozšírená elektrina – realizovala ju BBF Spišská Nová Ves – do výkopu si občania 

dali na vlastné náklady aj vodu a kanalizáciu 

- zrezanie líp u Beľanov a v Mazáku 

- v priebehu budúceho roka chce Marcel Pokorný zrekonštruovať kríž na starom cintoríne 

- žiadosť na Jána Kocúra – výkaz vyseparovaného železa – musí sa to zahrnúť do našich štatistík 

separovaného odpadu 

- elektrický oplotok okolo cintorína – obec zakúpila materiál, osadia to poľovníci 

- dať urobiť cenovú ponuku na Citroën Berlingo alebo Peugeot Partner Teepe 

- k rozpočtu boli vysvetlené a zahrnuté práce, ktoré nás čakajú v budúcom roku 

K bodu č. 19 

Jednotlivé uznesenia sa schválili vždy po každom bode, nie je potrebné ich opakovať, súhlas dala aj 

hlavná kontrolórka. 



K bodu č. 20 

Zasadnutie ukončila starostka obce poďakovaním za účasť a spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Janka Klobučníková 

 

Overovatelia zápisnice: František Mrmus 

 

               Juraj Papán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Povina, dňa 19. 12. 2019      PhDr. Alena Dudeková 

                 starostka obce                                                                                                                                                                                                                                                


