Zápisnica č.6 zo zasadnutia OZ dňa 24.10.2013
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Záväzné stanovisko „Skladaná skala“.
5. Informácia o projekte „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Švošov“ - verejné obstarávanie
6. Odvod dažďových vôd z IBV
7. Informácia o pracovnom stretnutí s JUDr. Hlinkom
8. Investičné úlohy na rok 2014
9. Informácia o žiadosti o náhradu škody p. Ignáca Gereca
10. Diskusia – interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Uznesenie
13. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal poslancov (poslanec Ing. Sidor bol ospravedlnený)
na šiestom zasadnutí obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Milan Široň, Miroslav
Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Ing. František Pompáš
3. Kontrola plnenia uznesenia
Starosta informoval, Že uznesenia č.40/2013 po uznesenie č.56/2013 boli plnené – viď
príloha č.1.
4. Záväzné stanovisko „Skladaná skala“.
Starosta informoval poslancov, že obci bola dňa 14.10.2013 doručená žiadosť od firmy
AF-CAR, s.r.o. Liptovský Mikuláš – viď príloha č.2 a je potrebné prijať záväzné
stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia pre plánovaný investičný zámer
„Dobývanie nevyhradeného nerastu – stavebného kameňa v lokalite Skladaná skala“ na
parcelách KN-C č.2801/2/2801/3, 2801/4 v k.ú. Hrboltová, okres Ružomberok, LV
č.2179.Obec by mala vydať záväzné stanovisko za týchto podmienok:
- zákaz vyvážania vyťaženého materiálu cez intravilán obce Švošov (ohrozuje bezpečnosť
a zdravie občanov), v úseku cca 300 m je zákaz prejazdu motorových vozidiel nad 3,5 t
št.cesta III.tr.
- odvoz vyťaženého materiálu zabezpečovať cez železničné priecestie vo východnej časti
obce (stará železničná stanica) smerom na št.cestu I. triedy č.18 (pri výstavbe diaľnice D1
Turany – Hubová má byť cez rieku Váh postavený most s nosnosťou do 40 t) Občania vo
východnej časti katastra obce Švošov dali súhlas s prejazdom v blízkosti ich
nehnuteľností.
- po ukončení dobývania nerastu zabezpečiť preasfaltovanie celého úseku komunikácie št.
cesta III.tr.„Skladaná skala“ a vjazd cez železničné priecestie.

5. Informácia o projekte „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Švošov“ - verejné obstarávanie
Starosta informoval poslancov o začatom verejnom obstarávaní na stavbu
„Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Švošov“. Informoval
poslancov, že Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava (SIEA) skontrolovala
dokumentáciu verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania. Obec dostala od SIEA dňa 22.10.2013 list, v ktorom boli spísané
pripomienky – viď príloha č. 3. Uvedené pripomienky obstarávateľ zapracoval do
dokumentácie a následne bude zverejnená výzva na predkladanie ponúk vo Vestníku pre
verejné obstarávanie.
6. Odvod dažďových vôd z IBV
Poslanci boli starostom informovaní, že sa naďalej pokračuje v prácach na odvod
dažďových vôd v priestore IBV – ulica Lániky a Nad Brehmi.
7. Informácia o pracovnom stretnutí s JUDr. Hlinkom
Starosta informoval poslancov o pracovnom stretnutí s právnikom JUDr. Hlinkom, na
ktorom sa okrem iných problematík rozoberal nový zákon o ochrane osobných údajov a
zákon o verejnom obstarávaní. Zdôraznil, že je potrebné pripraviť podklady k poučeniu
o právach a povinnostiach podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov
a zodpovednosti za ich porušenie pre poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníkov OcÚ.
8. Investičné úlohy na rok 2014
Starosta informoval, že je potrebné v roku 2013 riešiť z kapitálových výdajov činnosti,
na ktoré obec má stavebné povolenie, ohlasovaciu povinnosť, cesty, kultúrny dom a to
takým spôsobom, aby prebytok hospodárenia za rok 2013 bol čo najmenší. K investičným
úlohám na rok 2014 je potrebné pripraviť do návrhu rozpočtu:
- oprava lavice cez Váh
- odvedenie dažďových vôd na uliciach Nad Stráňami, Školská
- oprava fasád budovy kultúrneho domu, oplotenia cintorína
- práce v rámci DSoD – kosenie, čistenie priestranstiev, úprava chodníkov, priepustov
- čistenie potokov
- oprava výtlkov na miestnych účelových komunikáciách
- príprava projektu na asfaltovanie miestnych účelových komunikácií IBV (Lániky,
Nad Stráňami a Nad Brehmi od p. Mendelovej smerom k potoku )
- zakúpenie orientačných čísiel a tabúľ s názvami ulíc
- voľby prezidenta, európsky parlament, komunálne
- príprava na zimnú údržbu
- Deň Švošova, Švošovská pätnástka, Deň matiek, Úcta k starším, Mikuláš
9. Informácia o žiadosti o náhradu škody p. Ignáca Gereca
Starosta informoval o liste p. Ignáca Gereca zo dňa 15.10.2013 o náhradu škody – viď
príloha č. 4. Ing. Švihorík následne prečítal odpoveď obecného úradu na uvedený list,
viď príloha č. 5. Ďalej starosta uviedol, že parcela KN E č.1226 sa nachádza južne od
miestnej účelovej komunikácie. Na parcele p. Gereca v severovýchodnej časti v v dĺžke
cca 3m a severozápadnej časti cca 2m, bola čiastočne napadaná zemina , ktorú je
potrebné uložiť na južnú hranicu miestnej účelovej komunikácie tak, aby nezasahovala do
parcely p. Ignáca Gereca. Ďalej starosta žiadal, aby OZ určilo členov stavebnej komisie
a 1 poslanca na vytýčenie južnej časti miestnej účelovej komunikácie. Taktiež starosta
žiadal, aby OZ dalo súhlas na vypracovanie znaleckých posudkov pre vysporiadanie
resp. odkúpenie parciel na miestnych účelových komunikáciách a parciel na kultúrnošportovú činnosť (detské ihrisko).

10. Diskusia – interpelácie
Ing. Ľudovít Švihorík sa pýtal, či je potrebné vydokladovať náklady na detské ihrisko
pre Mondi SCP Ružomberok.
Starosta informoval, že je potrebné zakúpenie elektrocentrály pre obec Švošov. V obci
takúto centrálu má Ing. Pompáš, ktorú obec prenajíma na kultúrno- spoločenskú akciu
Deň Švošova.
Ing. Pompáš informoval o osadení skál smerom do cesty pri pozemku Tomáša Vlka.
Starosta informoval o ponuke na spoluprácu s firmou Open Door Šaľa (vypracovanie
PHSR).
11. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta
dal dotaz na poslancov a dal hlasovať.
12. Uznesenie
Uznesenie č.57/2013
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Milan Široň, Miroslav Hrkút
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, Ing. František Pompáš
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.58/2013
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
uznesenie č.40/2013 – 56/2013 sú plnené
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.59/2013
K bodu 4 Záväzné stanovisko „Skladaná skala“
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
súhlasí
S vydaním územného rozhodnutia pre plánovaný investičný zámer „Dobývanie
nevyhradeného nerastu – stavebného kameňa v lokalite Skladaná skala“ na parcelách KN-C
č.2801/2/2801/3, 2801/4 v k.ú. Hrboltová, okres Ružomberok, LV č.2179
za týchto
podmienok:
1. zákaz vyvážania vyťaženého materiálu cez intravilán obce Švošov (ohrozuje bezpečnosť
a zdravie občanov), v úseku cca 300 m je na štátnej ceste III.tr. zákaz prejazdu
motorových vozidiel nad 3,5 t
2. odvoz vyťaženého materiálu zabezpečovať cez železničné priecestie vo východnej časti
obce (stará železničná stanica) smerom na št.cestu I. triedy č.18 (pri výstavbe diaľnice D1
Turany – Hubová má byť cez rieku Váh postavený most s nosnosťou do 40 t). Občania
bývajúci vo východnej časti katastra obce Švošov dali súhlas s prejazdom v blízkosti ich
nehnuteľností.
3. po ukončení dobývania nerastu zabezpečiť preasfaltovanie celého úseku komunikácie št.
cesty III.tr. „Skladaná skala“ a vjazd cez železničné priecestie
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.60/2013
K bodu 5 Informácia o projekte „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Švošov“ - verejné obstarávanie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o verejnom obstarávaní projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Švošov“ - verejné obstarávanie
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.61./2013
K bodu 6 Odvod dažďových vôd z IBV
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
informáciu o zabezpečovaní odvodu dažďových vôd v priestore IBV na uliciach Lániky, Nad
Brehmi a Nad Stráňami
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.62/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu Ing. Andreja Kostilnika
zabezpečiť dovoz betónových žľabov z Prefy Sučany a.s. pre práce na rok 2014 ( v množstve
cca 2 kamióny s prívesom)
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.63/2013
K bodu 7 Informácia o pracovnom stretnutí s JUDr. Hlinkom
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom ohľadne pracovného stretnutia s JUDr. Hlinkom, ktoré sa
uskutočnilo dňa 23.10.2013
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.64/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá obecnému úradu
pripraviť podklady k poučeniu o právach a povinnostiach podľa zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a zodpovednosti za ich porušenie pre poslancov, hlavného
kontrolóra a pracovníkov obecného úradu
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.65/2013
K bodu 8 Investičné úlohy na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá obecnému úradu
riešiť kapitálové výdaje v roku 2013 a to kultúrny dom,
ukončení roku 2013 bol prebytok hospodárenia čo najmenší
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

nákup materiálu tak, aby pri
Zdržal sa:0

Uznesenie č.66/2013
K bodu 9 Informácia o žiadosti o náhradu škody p. Ignáca Gereca
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom v zmysle listu od p. Ignáca Gereca, č.j. 277/2013 zo dňa
15.10.2013
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.67/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
1. stavebnej komisii obce Švošov v zložení p. Miroslav Hrkút a poslanec p. Zdeno Pukaj na
vymeranie miestnej účelovej komunikácie nad parcelou KN E č.1226 a zastabilizovať
južnú časť obecnej komunikácie kolíkmi podľa katastrálnej mapy
2. obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na odkúpenie parciel vo východnej
časti obce (pre ihrisko) a v západnej časti obce ( ulica Pod Viechou).
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.68/2013
K bodu 10 Diskusia - interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
ponuku na spoluprácu s firmou Open Door Šaľa
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.69/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
zakúpenie elektrocentrály (380 V) pre obecné účely za finančnú čiastku 350,- €.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Záver
Starosta obce Ing. Andrej Kostilnik poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
OZ a šieste zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Ing. František Pompáš

