Zápisnica č.4 zo zasadnutia OZ dňa 27.6.2013
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
4. Voľba prísediacich Okresného súdu Ružomberok
5. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov - informácia o podanej
žiadosti na vykonanie zmien v zmluve o NFP
6. Žiadosť na poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti - informácia
7. Deň Švošova – informácia
8. Diskusia – interpelácie
9. Návrh na uznesenie
10. Uznesenie
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov (poslanec Miroslav Hrkút sa
ospravedlnil)a hlavnú kontrolórku obce na zasadnutí OZ a oboznámil ich s programom.
Taktiež privítal prítomných hostí.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Pompáš, Ing. Ľudovít Švihorík, Ing.
Milan Široň
Starosta určil overovateľov zápisnice: p. Zdeno Pukaj, Ing. Ľubomír Sidor
3. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Poslanec Ing. Milan Široň informoval, že občania lokality IBV Nad Brehmi chcú
požiadať o doplnenie programu OZ k realizácii miestnych komunikácií a to:
a) žiadosť o informácie ohľadom projektovej dokumentácie a realizácie odvodu
dažďovej vody z IBV
Starosta k uvedenému bodu programu prítomných informoval:
Obec Švošov dňa 19.6.2009 podala žiadosť o NFP z programu rozvoja vidieka SR 20072013 opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí na Rekonštrukciu a asfaltovanie miestnych
komunikácií. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miroslav Lukáč, stavebné
povolenie vydal stavebný úrad Komjatná. V zmysle rozhodnutia Pôdohospodárskej
platobnej agentúry pod č.324ZA0900577 zo dňa 25.10.2011 žiadosť nebola schválená,
odôvodnenie: z nedostatkov finančných prostriedkov pre dané opatrenie pre realizáciu
projektu.
b) úprava, zhutnenie a vyspádovanie ciest pred pripravovanou pokládkou asfaltovým
povrchom miestnych komunikácií IBV Nad Brehmi
Daný projekt na rekonštrukciu a asfaltovanie miestnych komunikácií rieši šírkové pomery
v priestore IBV, cesta horná 3,5 m, cesta stredná 5 m, cesta dolná 3,5 m. V severnej časti
miestnych komunikácií sú riešené žľaby TBM 1-50, sklon riešený 2%.
c) informácie o pripravovanom harmonograme prác spojených s ukončením výstavby
kanalizácie a pokládkou asfaltovým povrchom
V januári 2012 bola započatá výstavba „ Kanalizácie Hubová, Ľubochňa, Švošov a ČOV
Stankovany“ v našej obci, t.č. sa vykonávajú dokončievacie práce. Je potrebné dokončiť
asfaltovanie miestnych komunikácií na začiatku ulice Nad Brehmi po preložke
vodovodného potrubia, štátnu cestu, pred asfaltovaním sa musia vykonať hutniace skúšky

zhotoviteľom stavby a následne sa doasfaltuje konečná úprava ciest. IBV do tejto oblasti
nepatrí. Tohto času sme realizovali práce IBV stredná cesta (ulica Nad Brehmi), kde nám
bolo zohľadnené, že pred realizáciou kanalizácie bol položený frézovaný asfalt po druhú
križovatku. Hlavný inžinier stavby Ing. Bartošík so stavebným dozorom Ing. Pivoluskom
nám zohľadnili upravenú cestu pred realizáciou kanalizácie a obec na svoje náklady IBV
stredná cesta po druhú križovatku v šírke 1,8 m uhradí. Za druhou križovatkou šírka 4 m
taktiež uhradí obec. V intraviláne obce boli dohodnuté šírkové pomery asfaltovania a to
ulica Dolinky, Kostolná, Janka Magu, parkovisko pri kostole, OcÚ. Do 3,4 m hradí
zhotoviteľ a nad 3,4 m t.j. cca 0,6 m hradí obec. Pred ukončením kanalizácie je potrebné
v obecnom rozhlase informovať občanov, ktorým vznikli nedostatky a terén nebol
uvedený do pôvodného stavu, aby nahlásili na OcÚ s tým, že pracovníci OcÚ a určení
poslanci urobia šetrenie a následne o týchto nedostatkoch písomne budú informovať
zhotoviteľa na kontrolnom dni 17.7.2013. Zároveň aj obec vykoná kontrolu miestnych
účelových komunikácií za prítomnosti poslancov určených v OZ, kontrolou sa zistí, či
terén je uvedený do pôvodného stavu, zabezpečiť dosadenie zelene, opravu škárp,
zábradlia a o tom písomne informovať zhotoviteľa stavby, hlavného inžiniera stavby ,
stavebný dozor , firmu Tenza a.s. Brno a Vodárenskú spoločnosť Ružomberok.
Diskusia k bodu programu 3:
Ing. Široň – pýtal sa či je vypracovaný projekt na asfaltovanie IBV
Starosta ho informoval, že v tomto bode je spracovaný projekt.
Ing. Sidor – vypracovanie projektu pre výstavbu kanalizácie bola braná situácia z roku
2008, zamerať sa na prostriedky z rezervy stavby. Ďalej navrhol, aby obec nesúhlasila
s ukončením diela, ak neodstránia vady a nedorobky. Následne informoval, že občania sa
sťažujú na neporiadok pri výstavbe kanalizácie na ulici Staničná. Ďalej navrhol rozdelenie
asfaltovania zakomponovať do zmluvy o dielo, ktorá časť cesty patrí komu (obci, Riline
s.r.o., Tenza a.s., VSR a.s.), vrátane prípojom a pre obec definovať časť, kde nie je
výkopová ryha a prípojky.
Ing. Kamenický informoval, že sa stretli občania IBV, kde riešili otázky odvodu
dažďovej vody, prípravu harmonogramu asfaltovania, úpravy ciest, riešiť sklon. Ďalej sa
pýtal, či Ing. Lukáč ( projektant asfaltovania ciest) je odborne spôsobilá osoba na
vypracovanie projektovej dokumentácie. P. Kamenický navrhuje vybudovanie rigolov na
odvod dažďovej vody, úpravu cesty (množstvom násypov zvýšilo cestu miestami aj o 30
cm).
Starosta informoval, že je potrebné najskôr vyriešiť inštalovanie chráničiek na prípojky
k pozemkom – termín do 30.6.2014, začiatok prípravných prác aby bol v 3.Q 2014 a p.
Ing. Lukáč je odborne spôsobilá osoba na vypracovanie PD.
4. Voľba prísediacich Okresného súdu Ružomberok
Dňa 4.6.2013 bola obci doručená žiadosť od Okresného súdu Ružomberok, v ktorej
žiadajú navrhnúť kandidátov a s kandidátmi prerokovať možnosť zvolenia do funkcie
prísediacich Okresného súdu Ružomberok. Starosta oslovil Ing. Františka Pompáša, Ing.
Milana Široňa a Dušana Rošteka, ktorí nemali námietky na zvolenie za prísediacich na
obdobie rokov 2014 – 2017. Obec zaslala predsedníčke Okresného súdu Ružomberok
listom č.j. 170/2013 uvedených 3 kandidátov na vyjadrenie a predsedníčka Okresného
súdu Ružomberok následne udelila kladné vyjadrenie k navrhovaným 3 kandidátom pre
volebné obdobie prísediacich na roky 2014 – 2017.
5. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov - informácia
o podanej žiadosti na vykonanie zmien v zmluve o NFP
Starosta informoval poslancov, že dňa 13.6.2013 spis.č.179/2013 odovzdal žiadosť
o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku SIEA Bratislava. Žiadosť obsahuje prílohy v zmysle prílohy č.1

6. Žiadosť na poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti - informácia
Na základe žiadosti Obce Švošov ohľadne zamestnania dlhodobo nezamestnaných v
rámci projektu príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
(§50j) správna rada ÚPSVaR Ružomberok schválila obci 4 uchádzačov - hrubá mzda je
344 €, pracovný fond 37,5 hod týždenne, doba trvania je 6 mesiacov, 20% nákladov na
mzdy znáša obec.
7. Deň Švošova – informácia
Starosta informoval, že Deň Švošova, 7.ročník, sa uskutoční dňa 25.8.2013 v priestore
Komjatskej doline s programom:
11.00 hod. sv.omša
12.15 hod. obed (guláš)
13.00 hod. súťaže, individuálny program
Deň Švošova sa uskutoční v spolupráci s Farským úradom Švošov, MOS Švošov a obec
osloví aj možných sponzorov.
8. Diskusia – interpelácie
Starosta informoval poslancov, že v dňoch od 15.-19.júla 2013 deti z našej farnosti budú
mať týždenný denný tábor vo Švošove. Bude sa vykonávať program v našej farnosti,
návšteva Oravského zámku, športové aktivity. Na túto činnosť je potrebné poskytnúť
finančnú pomoc. Predpoklad 30 detí, na 1 dieťa cca finančná čiastka 5 €.
Ing. Sidor – pripomienkoval zmluvu o dielo s Riline s.r.o. Ružomberok- cena za štrk,
zádržné – prehodnotiť
Urmín – informoval o ústnej sťažnosti p. Jozefa Rapoša, že mu voda z cesty tečie dolu
dvorom smerom na dom.
Ing. Sidor navrhol riešiť písanie kroniky obce (p.Široňová, p. Široň). Ďalej informoval
o zlom sklone a úprave cesty v Dolinkách, navrhol zvolať komisiu na vykonanie
obhliadky závad pri výstavbe kanalizácie.
9. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta dal dotaz na poslancov
a následne dal hlasovať.
10. Uznesenie
Uznesenie č.29/2013
K bodu 2Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pompáš, Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Milan
Široň
2. overovateľov zápisnice v zložení: p. Zdeno Pukaj, Ing. Ľubomír Sidor
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.30/2013
K bodu 3 Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce Ing. Andrejom Kostilnikom ohľadne výstavby kanalizácie
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.31/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
1. obecnému úradu informovať občanov v obecnom rozhlase, aby nahlásili nedostatky ,
ktoré im vznikli pri výstavbe kanalizácie a to že terén nebol uvedený do pôvodného
stavu, boli im spôsobené škody a tieto skutočnoszi nahlásili na obecnom úrade do
10.7.2013
2. obecnému úradu vykonať kontrolu miestnych účelových komunikácií v obci, zistiť, či
terén je uvedený do pôvodného stavu, zabezpečiť dosadenie zelene, oprav škárp,
zábradlia zhotoviteľom a o tom písomne informovať investora stavby, zhotoviteľa stavby,
hlavného inžiniera stavby a Tenzu a.s. Brno
3. obecnému úradu v spolupráci s OR vykonať kalkuláciu riešenia prác pri asfaltovaní
miestnych účelových komunikácií v IBV ulica Lániky a Nad Stráňami, vrátane
prepojovacích križovatiek a pokládky betónových žľabov
4. obecnému úradu zvolať pracovné stretnutie s občanmi, ktorí sú vlastníkmi pozemkov na
IBV a toho času nemajú zrealizované prípojky resp. chráničky pre elektrickú energiu
a vodu, stanoviť termín na zrealizovanie prípojek do 30.6.2014. Po uvedenom termíne
stavebný úrad nedá súhlasné povolenie na rozkopávkové práce na miestnych účelových
komunikáciách.
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.32/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. poslancov na zistenie a vyhodnotenie nedostatkov pri výstavbe kanalizácie : p. Miroslav
Hrkút, p. Zdeno Pukaj, Ing. František Pompáš
2. zmluvu o dielo s firmou RILINE s.r.o. Ružomberok na asfaltovanie komunikácií IBV
a zapracovať pripomienky, ktoré boli vznesené v OZ
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.33/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Splnomocňuje
starostu obce Ing. Andreja Kostilnika na podpísanie zmluvy o dielo s firmou RILINE s.r.o.
Ružomberok
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.34/2013
K bodu 4 Voľba prísediacich Okresného súdu Ružomberok
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
do funkcie prísediacich Okresného súdu v Ružomberku na roky 2014 – 2017 za územný
obvod Švošov :
1. Ing. František Pompáš, bytom Skalky 183/5, Švošov,
2. Ing. Milan Široň, bytom Nad Brehmi 308/14, Švošov,
3. Dušan Roštek, bytom Nad Brehmi 313/19, Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.35/2013
K bodu 5 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov informácia o podanej žiadosti na vykonanie zmien v zmluve o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu o podanej žiadosti na vykonanie zmien v zmluve o NFP na projekt Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.36/2013
K bodu 6 Žiadosť na poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí príspevku ohľadne zamestnania dlhodobo nezamestnaných v rámci
projektu príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§50j) správna
rada ÚPSVaR Ružomberok schválila
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.37/2013
K bodu 7Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje,
1. aby sa Deň Švošova konal dňa 25.8.2013 v spolupráci s Farským úradom Švošov, MOS
Švošov
2. vyčlenenie finančných prostriedkov na uvedenú akciu v zmysle smernice pre cca 450 500 ľudí
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.38/2013
K bodu 9 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
finančnú čiastku pre deti z našej obce v počte 30 detí na týždenný denný tábor, ktorý sa
uskutoční v dňoch 15.7.2013 – 19.7.2013 a to vo výške 5,- € na 1 dieťa
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.39/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
pripomienku Ing. Kamenického ako zástupcu občanov IBV k riešeniu problémov súvisiacich
s budovaním ciest a odvodu dažďových vôd
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Zdeno Pukaj
Ing. Ľubomír Sidor

