Zápisnica č. 4 z OZ konaného dňa 7.6.2011
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti OR
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Multifunkčné ihrisko - informácia
6. Kanalizácia a ČOV - informácia
7. DSoD
8. Zníženie platov starostom
9. Riešenie žiadosti na vybudovanie elektrickej prípojky
10. Ozvučenie v kultúrnom dome – podmienky výberového konania
11. Deň Švošova
12. Domov dôchodcov – informácia
13. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 - informácia
14. Diskusia – interpelácie
15. Návrh na uznesenie
16. Uznesenie
17. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Starosta privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Milan Široň, p. Miroslav Hrkút, Ing. Ľudovít
Švihorík
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, p. Zdeno Pukaj
Správa o činnosti OR
Starosta informoval členov OZ , že OR sa zišla 1x od posledného zasadnutia OZ a to dňa
24.5.2011.- viď príloha č.1
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval členov OZ o plnení uznesení – viď príloha č.2
Multifunkčné ihrisko – informácia
Starosta Ing. Andrej Kostilnik informoval členov OZ o návšteve vo firme Maro s.r.o.
Sučany, ktorej sa zúčastnil starosta a Ing. Ľubomír Sidor a možnosti začatia prípravných
prác na multifunkčnom ihrisku.
Ďalej informoval, že na OcÚ boli doručené v lehote určenej na podávania cenových
ponúk ( t.j. do dňa 24.5.2011) tri cenové ponuky na výstavbu multifunkčného ihriska:
Igor Dolinský, A.Moyzesa 5, Kláštor pod Znievom, Pavol Vojčiniak, Čierne 1043 a firma
Maro s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, ktoré boli zalepené a označené „Neotvárať –
súťaž“. Následne boli uvedené cenové ponuky otvorené a vyhodnotené (ceny bez DPH):
Najnižšia cenová ponuka bola daná firmou MARO s.r.o. Sučany –
114 523,56 €,
druhá v poradí bola ponuka p. Pavla Vojčiniaka, Čierne 126 190,01 €
tretia v poradí cenová ponuka p.Igora Dolinského, Kláštor p. Znievom - 128 505, 56 €
OR rozhodlo nezaoberať sa inými variantmi multifunkčného ihriska do zistenia nákladov

na prípravné práce. Ing. Sidor dal vypracovať nákladovú položku na prípravné práce
multifunkčného ihriska a požiadal 5 dodávateľov na cenovú ponuku pre tieto prípravné
práce. Po vypracovaní uvedené podklady predloží obecnému úradu.
7. Kanalizácia a ČOV – informácia
Starosta informoval, že započatie prác sa predpokladá v tomto mesiaci jún 2011. Bolo
vykonané spoločné stretnutie obcí Hubová, Ľubochňa, Tenza a.s. Brno a Liptovská
stavebná spoločnosť Ružomberok.
8. DSoD
Starosta informoval, že sa realizujú práce v intraviláne a extraviláne – kosenie, čistenie
parciel, okopávanie stromčekov , cintorín, drevinový park, Komjatská dolina, vstup do
obce, ulica Okružná, obecné ihrisko a priestory okolo OcÚ.
9. Zníženie platov starostom
Starosta podal informáciu, že dňa 17.5.2011 NR SR zmenila a doplnila zákon č.253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Podľa §3 starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe štatistického úradu SR a násobku podľa
§ 4 ods.1, plat sa zaokrúhľuje nahor. Od 500 do 1000 obyvateľov je násobok 1,65
(doteraz bol násobok 1,83). Podľa § 4 ods.2 plat starostu nemôže byť nižší ako je
ustanovené v §3 ods.1. OZ môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70% (zvýšenie platu
mal starosta o 25%).
10. Riešenie žiadosti na vybudovanie elektrickej prípojky
Starosta informoval poslancov OZ o podanej žiadosti na realizáciu elektrickej prípojky
v časti nad ulicou Skalky. Ďalej starosta informoval poslancov, že obec nezriaďuje
prípojky k rodinným domom, tieto si zabezpečuje žiadateľ v rámci stavebného povolenia
od uvedenej organizácie SSE – Distribúcia Žilina. Táto organizácia vo svojom vyjadrení
určí vlastníkovi podmienky napojenia na technické siete. V uvedenej oblasti, kde sa
nachádza novostavba rodinného domu p. Soni Hlinkovej , je možnosť riešiť rozšírenie
elektrickej siete s umiestnením rozvodných skríň pre občanov našej obce, ktorí by
realizovali výstavbu ďalších nových domov. V tomto priestore je účelová komunikácia,
v ktorej je umiestnené vodovodné potrubie 100, ďalej sa bude realizovať v zmysle
stavebného povolenie uloženie kanalizačného potrubia. Z tohto dôvodu obec môže
požiadať formou žiadosti SSE – Distribúcia Žilina o rozšírenie elektrickej siete v tejto
časti pre cca 30 rodinných domov.
11. Ozvučenie v kultúrnom dome – podmienky výberového konania
Starosta informoval, že bude potrebné vykonať prieskum trhu, minim. u 3 uchádzačov:
- reproduktory, zosilovač a súprava mikrofónov pre snímanie zvuku z pódia. Z tohto
hľadiska požiadal starosta poslanca Ing. Milana Široňa o predloženie návrhu
s podmienkami. Následne OcÚ vyzve v rámci prieskumu trhu o dodanie cenových ponúk
na ozvučenie KD.
12. Deň Švošova
Starosta informoval, že Deň Švošova sa plánuje na deň 28.8.2011 v priestoroch
Komjatskej doliny v spolupráci s farským úradom.
13. Domov dôchodcov – informácia
Starosta predložil poslancom investičný zámer pre možnosť realizácie domova
dôchodcov v obci Ľubochňa, ktorá dáva k dispozícii v rámci Združenia Havran pozemok.
Investičný zámer mali poslanci k dispozícii k nahliadnutiu – viď príloha č.3.- technická
správa.

14. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 – informácia
Starosta informoval, že do 6.6.2011 sčítací komisári mali prevziať od obyvateľov
formuláre. Obec má do 9.6.2011 o 10.00 hod odovzdať materiály na Obvodný úrad
v Ružomberku.
15. Diskusia – interpelácie
Ing. Ľudovít Švihorík informoval o podanej sťažnosti p. Jána Mikulku, bytom Detva
o pretekaní žumpy od rodiny Dvorštákovej, ďalej o problémoch s vývozom komunálneho
odpadu pri jeho rodinnom dome
Ing. Iveta Kratková – informovala o nerovnosti chodníka pod cintorínom – potreba
vyrovnania
Ing. Milan Široň informoval o výmoloch na ulici Nad brehami
Ing. František Pompáš informoval o slávnostiach k výročiu založenia ZŠ v Ľubochni,
ďalej žiadal aby sa po silných dažďoch vykonala kontrola v obci na odstránenie
prípadných škôd
Starosta k diskusným príspevkom podal informácie a to tým, že nedostatky, ktoré sa
nachádzajú alebo je potrebné odstrániť budú riešené pracovníkmi OcÚ. Ďalej informoval
k diskusnému príspevku Ing. F.Pompáša, že uvedené činnosti po silných dažďoch sa
vykonávajú, bude potrebné určiť konkrétnych pracovníkov vo východnej časti obce – p.
Ivan Roštek, v severnej časti – p. Jaroslav Prídavok. Uvedení pracovníci v rámci
pracovných porád budú informovať starostu o nedostatkoch, ktoré následne budú
odstránené.
16. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. Starosta
dal dotaz na poslancov a dal hlasovať.
17. Uznesenie
Uznesenie č.43/2011
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje :
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Široň, Miroslav Hrkút, Ing. Ľudovít Švihorík
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, Zdeno Pukaj
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č.44/2011
K bodu 3 Správa o činnosti OR
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
správu o činnosti OR od posledného OZ
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.45/2011
K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia OZ č.32/2011 – 42/2011 sú plnené
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.46/2011
K bodu 5 Multifunkčné ihrisko – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá :
1. Ing. Ľ.Sidorovi pripraviť podklady na prípravné práce multifunkčného ihriska pre verejné
obstarávanie do vestníka
2. finančnej komisii hľadať riešenie finančných zdrojov na prípravné práce úprav terénu pri
novej železničnej stanici
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.47/2011
K bodu 6 Kanalizácia a ČOV – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o započatí realizácie kanalizácie a ČOV
Hlasovanie: Za : 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.48/2011
K bodu 7 DSoD
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o vykonaných prácach v DSoD
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.49/2011
K bodu 8 Zníženie platov starostom
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v zmysle § 11 ods.4 písm.i) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 4 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že
starostovi obce Ing. Andrejovi Kostilnikovi zvyšuje základný plat o 25 % od 1.6.2011
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.50/2011
K bodu 9 Riešenie žiadosti na vybudovanie elektrickej prípojky a verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
žiadosť, ktorú podala RNDr. Soňa Hlinková, PhD. Skalky 174, Švošov,
ohľadne
vybudovania elektrickej prípojky a verejného osvetlenia v časti nad ulicou Skalky (IBV)
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa :0
Uznesenie č.51/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu:
1. podať žiadosť na SSE- D a.s. Žilina o možnosti rozšírenia elektrickej siete v časti ulice
Požiarnikov s možnosťou napojenia nových rodinných domov (IBV) a umiestnenia 1-2
rozvodných skríň. V uvedenom priestore účelovej komunikácie je uložené vodovodné
potrubie, je vydané stavebné povolenie pre kanalizáciu.
2. v prípade kladného vyjadrenia SSE-D a.s. Žilina aj obec sa bude podieľať na uloženie
kábla verejného osvetlenia vrátane stĺpov , ďalej obec môže vyčleniť na výkopové práce
časť finančných prostriedkov pre výkop ryhy, kde bude uložený kábel verejného
osvetlenia . Uvedené finančné prostriedky obec vyčlení v rámci rozpočtu.
3. informovať žiadateľku p. Soňu Hlinkovú, že obec nezriaďuje elektrické prípojky pre
rodinné domy, ale bude postupovať v zmysle bodu 1,2.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.52/2011
K bodu 10 Ozvučenie v kultúrnom dome – podmienky výberového konania
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
1. OcÚ vykonať prieskum trhu na podanie cenových ponúk minimálne u 3 uchádzačoch
s podmienkou dodávky a realizácie ozvučenia KD
2. Ing. Milanovi Široňovi vypracovať návrh ozvučenia kultúrneho domu ako podmienky
súťaže
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2011
K bodu 11 Deň Švošova
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
OcÚ zabezpečiť a pripraviť realizáciu akcie Deň Švošova v spolupráci s farským úradom
a spoločenskými organizáciami na deň 28.8.2011
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.54/2011
K bodu 12 Domov dôchodcov – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
starostu v prípade realizácie výzvy na zariadenie opatrovateľskej služby v Ľubochni v rámci
Združenia Havran zapojiť sa do tohto projektu
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.55/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
podieľať sa na vyplatení finančnej čiastky podľa vypracovaného investičného zámeru
zariadenia opatrovateľskej služby podielom podľa počtu zainteresovaných obcí
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.56/2011
K bodu 13 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v našej obci
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.57/2011
K bodu 14 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
1. starostu obce zabezpečiť bezpečné prekrytie šachiet pri cintoríne
2. starostu obce odstrániť nedostatky v obci podľa požiadaviek poslancov a hlavnej
kontrolórky pracovníkmi OcÚ (výtlky, úprava chodníka pri cintoríne, vyčistenie rigolov
v obci)
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18.Záver
Starosta Ing. Andrej Kostilnik poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ
a zasadnutie ukončil.
Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
p. Zdeno Pukaj

