Zápisnica č.1 zo zasadnutia OZ dňa 4.3.2014
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti OR
4. Informácia o riešení žiadosti p. Ignáca Gereca.
5. Termíny zasadnutí OZ
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Projekt verejného osvetlenia – informácia
8. Voľba prezidenta SR, voľby do európskeho parlamentu – informácia
9. Úlohy na I. polrok 2014
10. Informácia – Švošovská pätnástka 33.ročník, Deň matiek, Deň detí
11. Projekty aktivačnej činnosti
12. Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová - informácia
13. Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15. Uznesenie
16. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s
programom zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Milan Široň, Ing. František Pompáš, Ing.
Ľudovít Švihorík
Starosta určil overovateľov zápisnice: p. Miroslav Hrkút, Ing. Peter Urmín
3. Správa o činnosti
Starosta informoval, že obecná rada sa od posledného zasadnutia OZ zišla 1 x a to dňa
28.1.2014 - viď príloha č.1.Jednotlivé body programu OR budú opätovne prerokované
na dnešnom OZ.
4. Informácia o riešení žiadosti p. Ignáca Gereca.
Na základe listu p. Ignáca Gereca zo dňa 7.1.2014, kde žiadal obecný úrad, aby mu bolo
oznámené, kedy bude zasadnutie OZ, menovaného OcÚ listom č.j. 2/2014 dňa 4.2.2014
informoval, že OZ sa bude konať 4.3.2014 o 17.00 hod. P.Ignác Gerec následne dňa
10.2.2014 svojim listom žiadal, aby jeho žiadosť bola riešená na tvárnosti miesta
stavebnou komisiou. Stavebná komisia zvolala jednanie na tvare miesta na deň 17.2.2014
o 16.00 hod. Zápis zo stretnutia obdržal a prevzal p. Ignác Gerec osobne. Zápisnica
stavebno-rozvojovej komisie tvorí prílohu č.2.
Po vysvetlení postupu činnosti riešenia problematiky p. Ignáca Gereca ohľadne parcely č.
KN E 1226 starosta požiadal tajomníka stavebnej komisie p. Miroslava Hrkúta, aby podal
informáciu. Menovaný oboznámil poslancov so zápisom stavebno-rozvojovej komisie
z miestneho šetrenia zo dňa 17.2.2014. Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu, kde sa
prihlásili:
- Zdeno Pukaj – navrhol, aby bol urobený kompromis medzi p. Ignácom Gerecom
a OcÚ

-
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Ing. Švihorík – skonštatoval, že nebolo spochybnené vyjadrenie v liste – odpoveď p.
Gereca
- P. Ignác Gerc sa pýtal, kto dal vypracovať nové mapy
- P. Hrkút sa vyjadril, že súhlas podali občania pri výstavbe IBV
- Ing. Široň informoval, že v obci v rámci ROEP-u po jeho ukončení boli dodané nové
mapy overené Katastrálnym úradom Ružomberok
- Starosta – predložil poslancom mapu v mierke 1:1000 a mapu, ktorá je neplatná
v mierke 1:2880.Ďalej informoval p. Gereca, že cesta sa meria od päty a tým sa zdá
šírka cesty veľká, v skutočnosti užitočná časť cesty je cca 5,3 m. Starosta následne
vysvetlil, že parcela KN E 1226 sa nachádza pod pätou cesty, čo je parcela vo
vlastníctve občanov a p. Gereca. Starosta požiadal poslancov, či má ešte niekto
pripomienky k uvedenému bodu programu
a následne dal hlasovať o ukončení
diskusie k tomuto bodu.
Termíny zasadnutí OZ
Starosta informoval, že zasadnutia OZ boli spracované a poslanci ich mali k dispozícii –
viď príloha č.3.
Kontrola plnenia uznesení.
Starosta informoval o zabezpečovaní plnenia uznesenia od čísla 70/2013 do 84/2013.
Viď príloha č.4
Projekt verejného osvetlenia – informácia
Starosta informoval poslancov, že kópia dokumentácie verejného obstarávanie pre
projekt verejného osvetlenia v obci bolo zaslané na kontrolu do SIAE Košice p. Belovej,
je potrebné doplniť splnomocnenie pre vykonávateľa verejného obstarávania p.
Mikušinca, ďalej je potrebné do 15.3.2014 zaslať monitorovaciu správu k termínu do
28.2.2014. Následne p. Mikušinec nás bude informovať o ďalšom postupe.
Voľba prezidenta SR, voľby do európskeho parlamentu – informácia
Starosta informoval, že voľby prezidenta sa budú konať I. kolo dňa 15.3.2014 a II. kolo
29.3.2014. Voľby do európskeho parlamentu sa budú konať 24.5.2014. Obec pre
jednotlivé voľby má vypracovaný harmonogram prác pri zabezpečovaní volieb. Členovia
okrskovej volebné komisie pre voľbu prezidenta sa zišli na prvom zasadnutí dňa
19.2.2014 a taktiež sa predsedovia, podpredsedovia, zapisovateľka a starosta zúčastnili
dňa 27.2.2014 na školení v Ružomberku, ktoré viedol Okresný úrad Ružomberok.
Úlohy na I. polrok 2014
Starosta informoval, že v 1.polroku 2014 sa budú zabezpečovať tieto práce:
- Čistenie a zametanie miestnych účelových komunikácií
- Zakúpenie stoličiek do KD
- Oplotenie obecného ihriska západná časť
- Napojenie na kanalizáciu - objekty vo vlastníctve obce
- Výroba a montáž deklov na odvodňovacie šachty z priestoru IBV
- Kopanie ryhy na odvodnenie a kladenie betónových žľabov ulica Nad Stráňami
a ulica Školská
- Oprava západnej steny KD a jej namaľovanie
- Dokončovacie klampiarske práce na obecnom úrade
- Prevádzková budova – riešenie vykurovania, výmena okien
- Čistenie katastra
- vyčistenie odvodňovacích rigolov z drevinovom parku až po št.cestu III.tr.
- Kosenie verejných priestranstiev, cintorína
- Úprava turistického chodníka vrátane natretie lavičiek a prístreškov
- Čiastočná výmena dosák na lavici cez Váh
- Výber daní a poplatkov

- Úprava priestorov v archíve, uloženie spisov
- Čistenie obecných potokov 1-4 a úprava drevinového parku
- Švošovská pätnástka 33. Ročník, Deň matiek, Deň detí
10. Informácia – Švošovská pätnástka 33.ročník, Deň matiek, Deň detí
Starosta informoval, že Švošovská pätnástka 33.ročník sa uskutoční v sobotu 29.3.2014.
Čas konania pretekov je zverejnený aj na bežeckej stránke www.beh.sk. Obecný úrad
zabezpečí preteky materiálno technicky a propozície na uvedený beh – viď príloha č.5.
11. Projekty aktivačnej činnosti
Starosta informoval, že od 1.2.2014 budú zaradení do aktivačnej činnosti 3 nezamestnaní
na obdobie 6 mesiacov formou pracovnej zmluvy podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. a 10
nezamestnaných na vykonávanie menších obecných služieb na dobu 6 mesiacov podľa
§52 zákona č.5/2004 Z.z.
12. Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – informácia
Starosta informoval o oznámení Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Bratislava o začatí
stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová od 20.12.2013 firmou
Váhostav –SK Žilina. – viď príloha č.6. Samotné zahájenie prác bolo v prvej dekáde
mesiaca január 2014.
13. Diskusia – interpelácie
Zdeno Pukaj – navrhol urobiť rigol od kostola smerom k rodine Škodovej
Starosta informoval o návrhu riešenia rekonštrukcie lavice cez Váh a to:
- Zameranie skutočného stavu a vyhotovenie PD skutkového stavu
- Posúdenie existujúcej konštrukcie a zhodnotenie konštrukcie
- Návrh konštrukcie na normu STN EN
Ďalšie riešenie je návrh nového riešenia : vyhotovenie novej PD a novej konštrukcie
mosta.
Starosta informoval, aby návrhová komisia zapracovala do návrhu do uznesenia, že OZ
schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry (zákon č.
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a o zmene a doplnení
doplnení niektorých zákonov v znení zákona 436/2013 Z.z. § 4 ods.5.
Ďalej starosta navrhol návrhovej komisie zapracovať do uznesenie schválenie zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Švošov vo výške 9500,- € a Farský úrad
Švošov vo výške 2500,- €.
Ing. Švihorík – informoval sa o riešení bráničky v západnej časti oplotenia obecného
ihriska
Ing. Pompáš – pýtal sa na možnosť poupratovania terénu pri krajniciach miestnych
účelových komunikácií na ul. Okružná – dorovnanie a dosypanie
a taktiež
prekontrolovať úpravu hydrantu pri kaplnke s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok
a.s.
Poslanci sa informovali o riešení neporiadnu pred pohostinstvom pri obecnom úrade ,
prekonzultovať s policajným zborom parkovanie automobilov v obci a dať vyhlásiť do
obecného rozhlasu o zákaze vypaľovania trávy.
14. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta dal dotaz na poslancov
a dal hlasovať.
15. Uznesenie
Uznesenie č.1/2014
K bodu 1 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Široň, Ing. František Pompáš, Ing. Ľudovít
Švihorík
2. overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Hrkút, Ing. Peter Urmín
Hlasovanie: Za: 5
Proti:
0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č.2/2014
K bodu 3 Správa o činnosti OR
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.3/2014
K bodu 4 Informácia o riešení žiadosti p. Ignáca Gereca.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
informáciu o riešení žiadosti p. Ignáca Gereca stavebnou komisiou
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.4/2014
K bodu 5 Termíny zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
termíny zasadnutí OZ podľa predloženého rozpisu: 4.3.2014, 3.6.2014, 21.8.2014,
6.11.2014 a december 2014 (po komunálnych voľbách)
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.5/2014
K bodu 6 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č.70/2013 – 84/2013 boli splnené
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.6/2014
K bodu 7 Projekt verejného osvetlenia – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom ohľadne verejného obstarávania pre projekt verejného
osvetlenia v obci Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.7/2014
K bodu 8 Voľba prezidenta SR, voľby do európskeho parlamentu – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informácie podané starostom
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.8/2014
K bodu 9 Úlohy na I. polrok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
úlohy na 1.polrok 2014
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.9/2014
K bodu 10 Informácia – Švošovská pätnástka 33.ročník, Deň matiek, Deň detí
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Propozície na Švošovskú pätnástku 33.ročník
2. Finančné ohodnotenie pretekárov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.10/2014
K bodu 11 Projekty aktivačnej činnosti
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o vykonávaní aktivačnej činnosti v obci
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.11/2014
K bodu 12 Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom k zahájeniu stavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.12/2014
K bodu 13 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
1. Zabezpečenie statického posudku na rekonštrukciu lavice cez Váh podľa bodov 1-3
„Návrhu riešenia rekonštrukcie lávky Švošov“
2. Odvodniť dažďovú vodu pri kostole odvodňovacím žľabom cez cestu pri kostole
3. Riešiť s policajným zborom, odbor dopravy, užívanie verejných priestranstiev v obci
v zmysle platnej legislatívy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.13/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Zmluvu o poskytnutí dotácie pre OŠK Švošov na rok 2014 v celkovej výške 9500,- €
2. Zmluvu o poskytnutí dotácie pre Farský úrad Švošov na rok 2014 vo výške 2500,- €
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.14/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
splnomocňuje
Starostu obce Ing. Andreja Kostilnika na podpísanie zmlúv pre poskytnutie dotácií pre
OŠK Švošov a Farský úrad Švošov na rok 2014
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.15/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
Obecnému úradu vyčleniť finančné čiastky z rozpočtu obce v zmysle uznesenie
č.č.12/2014 bod 1 z rozvoju obce a bod 2 z DSoD.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.16/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Zostavenie predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry podľa zákona č.
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a o zmene a doplnení
doplnení niektorých zákonov v znení zákona 436/2013 Z.z. § 4 ods.5.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Záver
Starosta Ing. Andrej Kostilnik poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za aktívnu
účasť na prvom zasadnutí OZ v roku 2014 a zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Hrkút
Ing. Peter Urmín

