Zápisnica č.5 z OZ zo dňa 7.10.2014
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov
5. Malá vodná elektráreň Švošov – informácia
6. Kotolňa na biomasu
7. Žiadosť Ing. Františka Pompáša – úprava cesty Pod Viechou
8. Rozpočtové opatrenia
9. Audit za rok 2013 - správa
10. Diskusie - interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Uznesenie
13. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s
programom zasadnutia. Poslanec Ing. Sidor sa ospravedlnil.
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: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval o plnení uznesenia od č.43/2014 po 60/2014 – viď príloha č.1.
Uznesenia sú plnené, okrem uznesenia č.53/2014 bod 1,2.(rozpočet) a uznesenia
č.56/2014 (MAS), ktorá bude prerokovaná v priebehu dnešného OZ, uznesenie č.59/2014
(vypracovanie projektu rekonštrukciu kotolne) t.č. je v riešení.
4. Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov
Starosta informoval poslancov, že na minulom OZ táto oblasť bola riešená a uznesením
č.60/2014 poslanci žiadali prizvať na najbližšie rokovanie a podať informáciu
o projektoch, výšky členského a iného. Následne starosta vyzval zástupkyňu MAS Dolný
Liptov Ing. Mišiakovú, ktorá informovala prítomných poslancov, prečo je výhodné
vstúpiť do MAS Dolný Liptov. Ďalej povedala, že je potrebné zlepšiť spoluprácu za
účelom zlepšenia spôsobu života na dolnom Liptove. MAS je partnerstvo medzi
verejným a súkromným vlastníctvom (sektorom). Víziou MAS je vypracovať kvalitnú
stratégiu, aby sa mohli uchádzať o štatút MAS Dolný Liptov. Stratégia by mala zahŕňať
rozprúdenie života na dolnom Liptove, podporiť malých farmárov, rozvoj obcí atď.
Členský príspevok by sa odsúhlasil na prvej valnej hromade.
V diskusii k tomuto bodu sa prihlásil Ing. Pompáš – kto sa bude podieľať na projektoch,
Ing. Švihorík – z akých peňazí sa budú financovať projekty (z európskej únie alebo
štátneho rozpočtu)
Ďalej sa informovali p. Pukaj, Ing. Široň, ku ktorým v rámci interpelácie boli podané
odpovede. Starosta sa informoval u poslancov, či je možné ukončiť diskusiu k tomuto
bodu programu OZ, čo poslanci odsúhlasili. Následne starosta vyzval predsedu návrhovej
komisie, aby k tomuto bodu predniesol návrh na uznesenie, o ktorom dal hlasovať:

Uznesenie č.63/2014
K bodu 4 Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
podľa §11 ods. m) zák. o Obecnom zriadení 369/1990Zb.z. vznp, členstvo
v občianskom združení Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS Dolný Liptov)
a súhlasí so zaradením jej katastrálneho územia do MAS Dolný Liptov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
5. Malá vodná elektráreň Švošov – informácia
Starosta informoval, že dňa 26.9.2014 bolo verejné prerokovanie Správy o hodnotení
MVE Švošov v kultúrnom dome v Švošove. Na prerokovaní sa zúčastnil investor,
projektant, starosta obce Hubová Ing. Nechaj, Ing. Ján Topercer, CSc., občania obce,
starosta a pracovníčka OcÚ O. Hrkútová. Záznam z verejného prerokovania bol doložený
na Okresný úrad ŽP Ružomberok dňa 6.10.2014- viď príloha č.2.
6. Kotolňa na biomasu
Starosta informoval poslancov, že pri príprave projektu pri vstupných údajoch v „Teste
štátnej pomoci“ v bodoch 1-5 pri hodnotení testu vyšlo, že podanie uvedeného projektu
je nerelevantné – viď príloha č.3. Po príchode Ing. Sidora z dovolenky sa uvedeným
problémom bude zaoberať, do 6.10.2014 nebol ešte vypracovaný projekt. Obecný úrad
zaslal dňa 1.10.2014 žiadosti na inštitúcie o splnení si daňových a odvodových
povinností.
7. Žiadosť Ing. Františka Pompáša – úprava cesty Pod Viechou
Starosta informoval, že obci bola doručená žiadosť od Ing. F.Pompáša – viď príloha č.4.
Ing. Široň – informoval, že uvedená cesta je v línii
Ing. Švihorík – informoval na oslovenie Vodárenskej spoločnosti o úpravu cesty
8. Rozpočtové opatrenia
Pre zabezpečenie plnenia úloh je potrebné upraviť rozpočet – verejné osvetlenie, úprava
miestnej účelovej komunikácie Pod Viechou – viď príloha č.5.
9. Audit za rok 2013 – správa
Starosta informoval o správe z auditu – viď príloha č.6
10. Diskusie – interpelácie
Starosta informoval o doručenej pozvánke na prerokovanie návrhu o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie hodnotenia pre navrhovanú činnosť „Diaľnica D1 Hubová
– Turany“ , ktoré sa uskutoční dňa 7.10.2014 v Bratislave.
Ing. Široň – informoval sa, či obec fakturuje za dodávku energie C ZŠ s MŠ Švošov.
11. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta dal
dotaz na poslancov a následne dal hlasovať.
12. Uznesenie
Uznesenie č.61/2014
K bodu 2 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: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút
Hlasovanie: Za : 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie 62/2014
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
plnenie uznesenia č.43/2014 – 60/2014 okrem uznesení č.53/2014, 56/2014 a 59/2014.
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.63/2014
K bodu 4 Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
podľa §11 ods. m) zák. o Obecnom zriadení 369/1990Zb.z. vznp, členstvo
v občianskom združení Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS Dolný Liptov)
a súhlasí so zaradením jej katastrálneho územia do MAS Dolný Liptov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.64/2014
K bodu 5 Malá vodná elektráreň Švošov – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o hodnotení vplyvov na životné prostredie z verejného prerokovania dňa
26.9.2014 v KD v Švošove
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.65/2014
K bodu 6 Kotolňa na biomasu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
neschvaľuje podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na kotolňu na biomasu, nakoľko na základe testu
štátnej pomoci nespĺňa požiadavky výzvy OPZP-P03-14-1.
Hlasovanie: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.66/2014
K bodu 7 Žiadosť Ing. Františka Pompáša – úprava cesty Pod Viechou
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
úpravu cesty na ulici Pod Viechou
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.67/2014
K bodu 8 Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.3/2014:
- Verejné osvetlenie
- Úprava cesty Pod Viechou
Finančné prostriedky presunúť z kapitoly 46/ 0560 vo výške 10.000,- € na rozvoj obcí
46/0620.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.68/2014
K bodu 9 Audit za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
správu audítora obce za rok 2013
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

13. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na zasadnutí
a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Miroslav Hrkút

