Zápisnica č.1 zo zasadnutia OZ dňa 10.01.2013
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Švošov“ a predĺženie lehoty na uzavretie zmluvy
4. Švošovská pätnástka XXXII. ročník - informácia
5. Diskusia – interpelácie
6. Návrh na uznesenie
7. Uznesenie
8. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov OZ, hlavnú
kontrolórku na prvom zasadnutí v roku 2013. Zároveň privítal aj pozvaného hosťa Mgr.
Petra Boteka, zástupcu firmy GreEnergy Slovakia, s.r.o.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Milan Široň, Ing. Ľudovít Švihorík, p.Miroslav
Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Zdeno Pukaj
3. Prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“ a predĺženie lehoty na uzavretie
zmluvy
Starosta informoval poslancov, že na základe zaslania návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP
č.KaHR-22VS-1001/0303/135 na podpis dňa 31.12.2012, bol stanovený termín do 20
kalendárnych dní od doručenia. Dňa 3.1.2013 bolo zvolané pracovné stretnutie komisie
za prítomnosti Ing. Sidor, Ing.Široň, p.Hrkút, starosta (Ing. Pompáš sa ospravedlnil),
ktoré riešilo prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia VO v obci Švošov“.
Starosta informoval ohľadne zmluvy členov komisie o podanom projekte a informoval,
že v rámci zmluvy sú neoprávnené náklady v sume 55 446,22 €. V uvedenej zmluve
v rámci rozpočtu do neoprávnených nákladov bol zahrnutý solárny systém. Obec na
neoprávnené náklady nemá vyčlenenú finančnú čiastku. Bolo dohodnuté zvolať OZ na
10.1.2013 za prítomnosti zástupcu firmy GreEnergy s.r.o. Ďalej starosta informoval
poslancov, že dňa 7.1.2013 bolo stretnutie s Ing. Dominikom Olosom, ktorý navrhol
výmenu drevených stĺpov za oceľové od starej stanice po novú železničnú stanicu.
Telefonicky sa dňa 8.1.2013 starosta informoval u Mgr. Čulákovej (SIEA, sekcia
štrukturálnych fondov EÚ, pracovisko Banská Bystrica), ktorá ho informovala, že pokiaľ
dochádza k zmene projektu je potrebné písomne informovať a zdôvodniť zmenu SIEA
Bratislava a ďalej žiadať o predĺženie lehoty na uzatvorenie zmluvy.
Nezávisle sa starosta informoval u advokáta JUDr. Hlinku ohľadne vzniknutej situácie
(zmena projektu a podpis zmluvy), ktorý odporučil zmluvu nepodpisovať, pretože
podpisom by došlo k akceptovaniu zmluvy. Obec nemá vyčlenené finančné prostriedky
na neoprávnené náklady. Na OZ bola pripravená Žiadosť o povolenie vykonania zmeny

v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a predĺženie lehoty na
uzatvorenie zmluvy s nasledovným textom:.
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu
predstavuje 106 406,16 EUR (slovom: Jednostošesťtisícštyristošesť 16/100eur)
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít projektu
predstavujú sumu
106 406,16 EUR (slovom Jednostošesťtisícštyristošesť16/100eur)
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky
101 085,85 EUR (slovom: Jednostojedentisícosemdesiatpäť85/100 eur), čo predstavuje
95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených
v ods.3.1. písm.b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre
Opatrenie 2.2. OP KaHR.
Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:
päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených
v ods.3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre
Opatrenie 2.2 OP KaHR.
Odôvodnenie:
V rámci vypracovaného projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Švošov žiadame o vypustenie v Cieľoch projektu (str.č.2) Špecifické ciele:
- v bode 1 „využitím solárnych lámp, ako obnoviteľných ekologických zdrojov energie
s vlastným autonómnym záložným zdrojom“
- v bode 2 „ a solárnych svietidiel“ (koniec vety)
V rámci Rozpočtu projektu žiadame vypustiť v neoprávnených výdavkoch položky:
v p.č. 1: 4 481 €, p.č. 2: 450,75 €, p.č.22: 13 063,82 €, p.č.23: 10 445,82 €, p.č.24: 14 294,28
€, p.č.25: 7 592,20 €, p.č.31: 9,16 €, p.č.32: 3,93 €, p.č.33: 1 021,02 €, p.č. 35: 1 806,42 €,
p.č.41:1 021,02 € , p.č.42: 497,42 €, p.č.43: 759,22 €, p.č.47:0,03 €, p.č. 49: 0,03 €,
p.č.51:0,10 € v celkovej sume 55 446,22 €.
Obec nemá kryté finančné prostriedky na neoprávnené finančné náklady vo výške
55 446,22 €.
Ďalej žiadame vypustiť z oprávnených výdavkov p.č.30: záložný zdroj. gél 80-150 AH vo
výške 15 655,64 € v zmysle Špecifických cieľov projektu – vypustenie solárnych svietidiel.
Podľa projektu (str.č. 7) v „Charakteristike navrhovanej osvetľovacej sústave“ v obci Švošov
navrhujeme uskutočniť nasledovné opatrenia:
- doplnenie svetelných bodov na elektrické SB 3 ks
- doplniť oceľové podperné body na elektrické PB 3 ks
- výmena drevených podperných bodov za oceľové PB 26 ks
Ďalej žiadame o predĺženie lehoty na uzavretie zmluvy do 20.marca 2013
Potom starosta k tomuto bodu programu otvoril diskusiu.
O slovo sa prihlásil p. Mgr. Botek, z firmy GreEnergy Slovakia, s.r.o, ktorý prítomných
informoval, že v roku 2010 pri príprave projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Švošov“ solárne osvetlenie nebolo ako neoprávnená položka. Ďalej Mgr.
Botek informoval o vyšetrovaní firmy GreEnergy Slovakia, s.r.o. políciou – protikorupčné
oddelenie, čo vrhlo zlé svetlo na ich firmu. Mgr. Botek navrhol urobiť zmeny na dve fázy:
1. predĺženie zmluvy do 20.03.2013
2. navrhované zmeny zmluvy urobiť na druhý krát (zachovať počty svietidiel, úspora energie,
zúčastniť sa stretnutia 24.01.2013 v Banskej Bystrici). Zdôvodnenie: obec nemá dostatočné
finančné prostriedky na krytie neoprávnených položiek.
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K tomuto bodu sa vyjadrili poslanci: Ing. P. Urmín, Ing. Ľ. Sidor, Ing. Švihorík, Ing.
Široň, p.Pukaj, p. Hrkút , Ing. Pompáš, ktorí súhlasili riešiť zmeny v dvoch etapách.
Starosta k tomuto bodu ukončil diskusiu a dal hlasovať.
Švošovská pätnástka XXXII. ročník – informácia
Starosta informoval poslancov, že termín konania Švošovskej pätnástky XXXII. ročník
je 23.marca 2013. Poslanci mali k dispozícii propozície, organizačný výbor a rozpis cien
pre pretekárov vo finančnom vyjadrení – viď príloha č.1
Diskusia – interpelácie
Ing. Sidor – dňa 19.1.2013 sa uskutoční v kultúrnom dome školský ples , je potrebné
prekontrolovať elektrické spotrebiče, hygienické zariadenia.
Ing. Široň – informoval o poškodení nástenných hodín na železničnej stanici, ďalej
pochválil p. Ivana Rošteka za dobré zabezpečovanie zimnej údržby komunikácií, žiadal
upozorniť občanov na odstránenie áut, materiálu z miestnych účelových komunikácií.
Starosta informoval o problémoch s vývozom komunálneho odpadu dňa 10.1.2013
v priestoroch Dolinky, IBV, ulica Lániky, uviedol, že o tejto situácii bude informovať
Technické služby Ružomberok, a.s., konkrétne pracovníka p. Jaroša. Starosta ďalej
informoval, že bude listom oznamovať občanom , ktorí parkujú vo večerných a ranných
hodinách automobily pri miestnych účelových komunikáciách, aby tieto vozidlá
parkovali vo vlastnom dvore a taktiež aby občania odstránili materiál pri miestnych
účelových komunikáciách.
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Milan Široň prečítal návrh na uznesenie, starosta dal
dotaz na poslancov a dal hlasovať.
Uznesenie

Uznesenie č.1/2013
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Široň, INg. Ľudovít Švihorík, p. Miroslav Hrkút
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, p. Zdeno Pukaj
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2013
K bodu 3 Prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“ a predĺženie lehoty na uzavretie
zmluvy
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
1. požiadať písomne Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru Bratislava o predĺženie
lehoty na podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
„Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Švošov“ do 20.03.2013
2. v prípade kladnej odpovede Od SIEA Bratislava na žiadosť o predĺženie lehoty
podpísania zmluvy do 20.03.2013 zaslať žiadosť o vykonanie zmeny v zmluve
o poskytnutí NFP s uvedením zmien predložených firmou GreEnergy Slovakia s.r.o.
3. uvedené žiadosti konzultovať a riešiť s firmou GreEnergy Slovakia s.r.o.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.3/2013
K bodu 4 Švošovská pätnástka XXXII. ročník – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. propozície behu Švošovská pätnástka XXXII. ročník
2. organizačný výbor
3. ceny vo finančnom vyjadrení v zmysle prílohy
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.4/2013
K bodu 5 Diskusia-interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
uvedené diskusné príspevky riešiť v rámci pracovnej porady s konkrétnym uložením úloh pre
pracovníkov obecného úradu
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hlavnej kontrolórke a Mgr. Botekovi za účasť na
zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
p. Zdeno Pukaj

