Zápisnica č.5 zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.9.2013
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2013
5. MVE Švošov – informácia
6. Kanalizácia – informácia
7. Práce v obci – odvodnenie
8. Asfaltovanie miestnych účelových komunikácií v roku 2014 a priority prác na rok 2014
9. Úcta k starším – informácia
10. Voľby do VÚC
11. Zabezpečenie prác v obci do konca roka 2013
12. Verejné osvetlenie
13. Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15. Uznesenie
16. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov na piatom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Hrkút, Zdeno Pukaj, Ing. Ľudovít
Švihorík
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Ing. Milan Široň
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval o plnení uznesení od uznesenia č.16/2013 po uznesenie č.39/2013,
viď príloha č.1. Uznesenie č.24/2013 – zabezpečovanie prác v 2.polroku 2013 sa rieši
odvodnenie, kopanie rigolov a osadzovanie žľabov, priepustov. Tieto práce sa
zabezpečujú v rámci DSoD. Ostatné uznesenia boli plnené priebežne.
4. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2013
Starosta informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia za 1.polrok 2013, poslanci
mali k dispozícii výsledky hospodárenia formou príloh v príjmovej a výdajovej časti za
1.polrok 2013, viď príloha č.2 :
Príjmová časť: 177 257,14 €
Výdajová časť: 126 035,50 €
Rozdiel:
+ 51 221,64 €
5. MVE Švošov – informácia
Starosta informoval poslancov, že OcÚ obdržal projektovú dokumentáciu pre vydanie
územného rozhodnutia na MVE Švošov – viď príloha č.3. Územné rozhodnutie sa
nemôže zahájiť, pokiaľ nie je vydané životným prostredím rozhodnutie o posúdení EIA.
Pri zápornom posúdení EIA sa územné konanie nezačne.

6. Kanalizácia – informácia
Starosta informoval, že investor Vodárenská spoločnosť a.s. Ružomberok doposiaľ
neprevzala v preberacom konaní prečerpávacie stanice ( sú nedostatky, ktoré je potrebné
odstrániť – prietokové merače a iné). Do dnešného dňa v našej obci bolo podaných 198
žiadostí o pripojenie sa na kanalizáciu (v rámci projektu bolo riešených 202 prípojok).
Na štátnej ceste III. tr. sa majú dorobiť statické skúšky, následné odobratie štrkového
lôžka 20 cm, dosypanie 5 cm podkladový materiál, zhutnenie a doasfaltovanie do nivelety
pôvodného asfaltu – hrúbka cca 14 cm. Termín pri kontrolnom dni bol určený do
15.10.2013, v mesiacoch apríl – máj 2014 sa má doasfaltovať št.cesta III.tr., kde
prebiehala výstavba kanalizácie v dĺžke 600 m, šírka 5 m a hrúbka asfaltu 5 cm. Na
nákladoch na asfaltovaní št.cesty III.tr. sa bude podieľať TENZA a.s. Brno v dĺžke 2400
m a Žilinský samosprávny kraj v dĺžke 600 m . Následne v roku 2014 firma RILINE a.s.
Ružomberok opraví priehlbiny na miestnych účelových komunikáciách v obci.
7. Práce v obci – odvodnenie
Na základe uznesenia č.39/2013, v ktorom sa riešil problém odvedenia dažďových vôd,
budovanie rigolov, priepustov, úprava terénu v priestore IBV, obecný úrad tieto práce
začal riešiť v mesiaci júl 2013 a v týchto prácach sa pokračuje do dnešného dňa. Je
potrebné položenie rigolov na ulici Lániky, priepustov na prepojovacej ceste Nad
Stráňami, odvod vody cez pozemok p. Mária Danču, s ktorým bola uzavretá nájomná
zmluva (tieto práce dokončiť do 30.11.2013). Je potrebné zabezpečiť ešte 2 kamióny
s návesmi žľabov, odvodňovacích rúr. Tým, že tieto práce sa už realizujú, je potrebné ich
riešiť v rámci DSoD s tým, že je potrebné navýšiť uvedenú kapitolu maximálne o 35 000
€. Na rok 2014 nám zostáva v DSoD cca 112 000 €. V roku 2014 je potrebné riešiť
v rámci DSoD odvodnenie dažďových vôd, toto je potrebné riešiť v rámci prípravy
rozpočtu na rok 2014. Na nasledujúce roky je potrebné ponechať finančné prostriedky
v rámci DSoD vo výške cca 80 000 €. Odvodnenie dažďových vôd v nasledujúcich
rokoch je potrebné riešiť aj v intraviláne obce (ulica Školská, Okružná pri cintoríne,
Skalky).
8. Asfaltovanie miestnych účelových komunikácií v roku 2014 a priority prác na rok
2014
Pri asfaltovaní št. cesty III.tr. sa robila kalkulácia na asfaltovanie miestnej účelovej
komunikácie IBV Lániky, spojovacie cesty na ulicu Nad Brehmi a Nad Stráňami, výmera
činí 2022 m2, hrúbka 5 cm. Obec na tieto práce rieši prieskumom trhu u 5 uchádzačov.
Ďalej bude potrebné zabezpečiť úpravu cesty položením frézovaného asfaltu na ulici Pod
Viechou, ulica „Za roh“, kladenie rigolov. V roku 2014 sa budú riešiť rigoly na ulici Nad
Stráňami, ďalej lavica cez Váh (výmena dosiek), KD – boli zaslaných 5 žiadostí na
cenové ponuky na javisko a taktiež do dnešného dňa sme dostali 3 cenové ponuky na
výmenu okien v PB. Ďalej je potrebné zabezpečovať úpravu zelene, kosenie verejných
priestranstiev a cintorína, jeho údržbu a oprava, čistenie potokov, úprava drevinového
parku, výsadba zelene, kríkov a kvetov, čistenie miestnych účelových komunikácií,
rigolov a ostatné podujatia opakujúce sa každoročne.
9. Úcta k starším – informácia
Starosta informoval, že v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Švošov sa dňa
19.10.2013 o 17.00 hod. uskutoční akcia Úcty k starším v KD a spolupráca s C ZŠ s MŠ
sv. Matúša Švošov formou vystúpenia detí.
10. Voľby do VÚC
Starosta informoval, že dňa 9.11.2013 sa uskutočnia voľby do VÚC v čase od 7.00 hod
do 22.00 hod. OcÚ má vypracovaný harmonogram organizačno-technického
zabezpečenia volieb do VÚC.

11. Zabezpečenie prác v obci do konca roka 2013
Starosta informoval poslancov, že do konca roka 2013 je potrebné uskutočniť tieto práce:
- odvodnenie dažďových vôd IBV Lániky, vybudovať odvedenie dažďovej vody cez
pozemok p. M.Danču vrátane osadenia odvodňovacej rúry, čistiace šachty k št.ceste
III.tr. (p.Rudolf Prídavok)
- výmena okien v PB
- akcia Úcta k starším, Mikuláš
- príprava techniky a materiálu na zimnú údržbu miestnych účelových komunikácií
12. Verejné osvetlenie
Dňa 24.9.2013 bol obci doručený list č.2013/SŠF/8367 zo dňa 18.9.2013, v ktorom bolo
obci oznámené, že bola zapracovaná zmena v súlade so žiadosťou o povolenie zmeny
v zmluve o NFP a schválená dňa 2.9.2013 – viď príloha č.3. Dodatok č.1 k zmluve o NFP
je potrebné po podpísaní zverejniť na stránke obce.
13. Diskusia – interpelácie
Starosta informoval o doručených listoch od riaditeľky C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov –
viď príloha č.4,5
Ing. Široň – sa pýtal, či bol podaný nejaký dotaz od občanov na pripájanie sa na verejnú
kanalizáciu
p.Pukaj – sa informoval, či by sa nedali zohnať aspoň 2 autá frézovaného asfaltu
Ing. Urmín – informoval o potrebe opráv výtlkov na hlavnej ceste a taktiež opravu
výtlkov smerom na ihrisko pri Váhu
Ing. Pompáš – informoval o navýšení vozovky na ulici Skalky a o potrebe úprav
priestranstiev okolo ciest, odstránenie skál, vyhrabličkovanie
p. Hrkút – informoval sa o havarijnom stave smerom na starú stanicu – padanie skál na
št.cestu III.tr.
Starosta k jednotlivým diskusným príspevkom podal informácie a to.
- Ing. Široňovi – ohlasy k pripojeniu prípojok na kanalizáciu neboli vznesené a žiadosť
o pripojenie z celkového počtu 203 bolo podaných 198
- P. Pukajovi – v mesiaci október obec bude riešiť zabezpečenie frézovaného asfaltu
a úpravu miestnych účelových komunikácií
- Ing. Urmín – št.cesta sa bude v 1.etape asfaltovať do nivelety s pôvodnou cestou,
hrúbka 14 cm podkladového asfaltu, termín do 15.10.2013 a opravu výtlkov pri Váhu
obec zabezpečí v mesiaci október
- Ing.Pompáš – úprava priestranstiev okolo ciest sa bude zabezpečovať v mesiacoch
november pracovníkmi OcÚ
- P.Hrkút – na havarijný stav pri št.ceste III.tr. Slovenská správa ciest pripravuje projekt
a stavebné povolenie s tým, že odstránenie havarijného stavu (rámovanie skál,
zasieťovanie skál) sa bude riešiť v roku 2014
14. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta dal dotaz na poslancov
a dal hlasovať.
15. Uznesenie
Uznesenie č.40/2013
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Hrkút, Zdeno Pukaj, Ing. Ľudovít Švihorík
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, Ing. Milan Široň
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.41/2013
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
uznesenie č.16/2013 – 39/2013 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.42/2013
K bodu 4 Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2013:
Príjmová časť: 177 257,14 €
Výdajová časť: 126 035,50 €
Rozdiel:
+ 51 221,64 €
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.43/2013
K bodu 5 MVE Švošov – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom ohľadne MVE Švošov
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.44/2013
K bodu 6 Kanalizácia – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom o výstavbe kanalizácie v obci
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.45/2013
K bodu 7 Práce v obci – odvodnenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. riešiť odvedenie dažďových vôd v lokalite IBV ulica Lániky, Nad Brehmi, Nad
Stráňami, taktiež odvod vody cez pozemok KN C č.716 vlastníka p. Mária Danču
v rámci DSoD . V nasledujúcich rokoch riešiť opravu potokov, rigolov, opravu
účelových komunikácií.
2. Navýšiť rozpočet o 35 000 € v príjmovej časti na kód zdroja 453 Zostatok
prostriedkov z predchádzajúcich rokov a vo výdajovej časti navýšiť kód zdroja
05.6.0 Ochrana životného prostredia (DSoD)
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Ukladá obecnému úradu ,
aby na bankovom účte DSoD ku 31.12. 2013 ponechať zostatok cca 112 000 €
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.47/2013
K bodu 8 Asfaltovanie miestnych účelových komunikácií v roku 2014 a priority prác
na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
1. informáciu o asfaltovaní miestnych účelových komunikácií na rok 2014 a priority
prác na rok 2014
2. informáciu starostu ohľadom programovacieho obdobia na roky 2014 – 2020 s tým,
že v 1.polroku 2014 má byť vyhlásená výzva na miestne komunikácie pre obce a
mestá
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.48/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Žiada starostu
Pripravovať projekt na asfaltovanie miestnych účelových komunikácií na IBV a iné vo
vlastníctve obce tak, aby bolo možné podať žiadosť v roku 2014. Týmto dôjde
k šetreniu finančných prostriedkov obce.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.49/2013
K bodu 9 Úcta k starším – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu ohľadne organizovania akcie Úcta k starším, ktorá sa uskutoční dňa
19.10.2013 v kultúrnom dome v Švošove
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.50/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Vyčlenenie finančných prostriedkov v zmysle Smernice č.1/2008 na akciu Úcta k starším
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.51/2013
K bodu 10 Voľby do VÚC
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom ohľadne volieb do VÚC, ktoré sa uskutočnia dňa 9.11.2013
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Uznesenie č.52/2013
K bodu 11 Zabezpečenie prác v obci do konca roka 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
informáciu starostu o prácach, ktoré je potrebné vykonať do konca roka 2013:
odvodnenie dažďových vôd IBV Lániky, vybudovať odvedenie dažďovej vody cez
pozemok p. M.Danču vrátane osadenia odvodňovacej rúry, čistiace šachty k št.ceste III.tr.
(p.Rudolf Prídavok)

-

výmena okien v PB, Akcie Úcta k starším, Mikuláš,príprava techniky a materiálu na
zimnú údržbu miestnych účelových komunikácií
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.53/2013
K bodu 12 Verejné osvetlenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.54/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
splnomocňuje starostu Ing. Andreja Kostilnika
na podpísanie Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0303/135
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.55/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá obecnému úradu
1. uhradiť finančnú čiastku 5% zo sumy 79 556,98 € bez DPH firme GreEnergy za prípravu
projektu vrátane žiadostí na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Táto suma predstavuje
finančnú čiastku s DPH vo výške 4 773,42 € , slovom: Štyritisícsedemstosedemdesiattri
42/100 EUR
2. riešiť verejné obstarávanie na uskutočnenie prác rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia v zmysle schváleného projektu.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.56/2013
K bodu 13 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Ukladá obecnému úradu
Informovať riaditeľku C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov, že:
1. vybudovanie detského ihriska v exteriéri budovy školy treba postupovať v zmysle
stavebného zákona (ohlásenie drobnej stavby s požadovanými prílohami)
2. Bleskozvod na budove C ZŠ s MŠ sv. Matúša bude potrebné riešiť v spolupráci obce so
zriaďovateľom. Dôvod: bleskozvod na škole bol zabudovaný, rekonštrukciou strechy
zostal pod strechou.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na OZ a zasadnutie ukončil.
Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Ing. Milan Široň

