Zápisnica č.1 z ustanovujúceho OZ zo dňa 16.12.2010
Program:
1.
2.
3.
4.

Štátna hymna
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, oboznámenie s programom
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 27.11.2010
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Švošov a odovzdanie menovacieho
dekrétu
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov
a odovzdanie menovacích dekrétov
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Švošov
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Švošov
9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia, volebná a návrhová komisia
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
13. Voľba členov obecnej rady
14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
15. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
16. Poverenie zástupcu starostu
17. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov
18. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2011
19. Diskusia
20. Návrh uznesení
21. Záver.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Štátna hymna
Starosta Ing. Andrej Kostilnik otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ štátnou hymnou
SR.
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, oboznámenie s programom
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal všetkých prítomných – novozvolených
poslancov OZ, hlavnú kontrolórku , predsedu OŠK Švošov, predsedníčku MOS
Švošov, predsedníčku miestnej volebnej komisie a zapisovateľku na ustanovujúcom
OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných
27.11.2010
Starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby oboznámila s výsledkami
volieb do samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 .
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Švošov a odovzdanie menovacieho
dekrétu.
Po oboznámení sa s výsledkami volieb, novozvolený starosta obce Švošov Ing. Andrej
Kostilnik zložil sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom. Následne predsedníčka

miestnej volebnej komisie p. Jana Hrkútová odovzdala novozvolenému starostovi
menovací dekrét.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov
a odovzdanie menovacích dekrétov
Taktiež novozvolení poslanci – Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút, Ing. Ľubomír Sidor,
Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Milan Široň, Zdeno Pukaj a Ing. František Pompáš zložili
sľub poslanca OZ a potvrdili ho svojimi podpismi. Predsedníčka miestnej volebnej
komisie p. Jana Hrkútová im následne odovzdala menovacie dekréty.
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil zapisovateľa zápisnice: Oľga Hrkútová a overovateľa zápisnice: Ing.
Peter Urmín.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Švošov
Starosta dal hlasovať za program ustanovujúceho zasadnutia OZ:
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Švošov
Starosta pogratuloval novozvoleným poslancom, ktorí v komunálnych voľbách prešli
a boli zvolení do OZ, poprial im veľa zdravia a šťastia pri plnení úloh. Ďalej
informoval novozvolených poslancov, že plnenie úloh v obecnej samospráve rieši
v celej činnosti zákon č.369/1990 Zb., tam sú vymedzené povinnosti poslancov
a starostu. Tento zákon rozoberá všetky povinnosti v obecnej samospráve, kde OZ
môže vytvárať komisie, OR. V zmyslu štatútu obce v našej obci sú riešené komisie na
ochranu verejného záujmu, finančno- sociálna, stavebno- rozvojová, komisia pre
verejný poriadok a životné prostredie a komisia pre kultúru, vzdelanie a šport. Vo
svojom vystúpení starosta uviedol priority, ktoré by sa mali zabezpečovať počas
volebného obdobia r.2011 – 2014.
Jedná sa o dom smútku (strecha, vonkajšia fasáda), márnica (riešenie hygienických
zariadení) a prívod vody na cintorín, údržba cintorína. Ďalej kultúrny dom – ozvučenie
a vybavenie stolov a stoličiek. V rámci DSoD údržba zelene, stromov, kríkov
a kvetov, zabezpečovanie kosenia, údržba potokov a ich čistenie. V spolupráci
s organizáciami podieľať sa na riešení problémov - kanalizácia, elektrifikácia
v priestore Skalky, v extraviláne riešiť úpravu parciel a priestranstiev, ktoré sú vo
vlastníctve obce, alebo slúžia ako účelové komunikácie. Spolupráca so spoločenskými
organizáciami – OŠK, MOS, správcom farnosti a riaditeľkou C ZŠ s MŠ sv. Matúša
a inštitúciami okresného úradu a ÚPSVaR. Ďalej vytvárať so zamestnancami obce
lepšie služby pre občanov (verejné osvetlenie, údržba miestnych účelových
komunikácií, zabezpečovanie zimnej údržby).
9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia, volebná a návrhová komisia
Do mandátovej komisie boli zvolení: Jana Hrkútová – predseda, Janka Babalová
a Oľga Hrkútová – členovia.
Za predsedu volebnej komisie bola zvolená Ing. Iveta Kratková a za člena Dušan
Roštek.
Za predsedu návrhovej komisie bol zvolený Ing. Ľubomír Sidor, a za členov Ing.
František Pompáš a Ing. Peter Urmín.
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
Predsedníčka mandátovej komisie Jana Hrkútová predniesla správu mandátovej
komisie.

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce
Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce boli
navrhnutí: Ing. Peter Urmín - predseda, Ing. František Pompáš a Ing. Ľubomír Sidor členovia.
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Starosta informoval o zriadených komisiách pri OZ do ktorých boli navrhnutí .
13. Voľba členov obecnej rady
Starosta taktiež informoval o obecnej rade do ktorej boli navrhnutí: Ing. Ľubomír
Sidor, Ing. František Pompáš a Ing. Milan Široň.
14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
Starosta informoval poslancov OZ, že na úpravu platu starostu rieši zákon č.253/1994
Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov. Návrhová komisia mala uvedený zákon k dispozícii.
15. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
Starosta
informoval,
že
posledné
volebné
obdobia
bol
poverený
a v prípade jeho nemoci ho zastupoval zástupca starostu.
16. Poverenie zástupcu starostu
Starosta informoval poslancov, že počas predchádzajúcich volebných období vždy
navrhol za zástupcu starostu poslanca, ktorý získal najväčší počet hlasov od občanov
obce. Podľa zákona starosta poveruje svojho zástupcu bez voľby poslancami OZ
a z tohto dôvodu poveruje Ing. Petra Urmína, ktorý získal najväčší počet hlasov..
17. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov
Starosta informoval poslancov OZ, že obec zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy
obecné hasičské družstvo. Po ukončení pracovného pomeru p. Milana Škodu, ktorý bol
veliteľom hasičského družstva, od 1.4.2010 bol do pracovného pomeru prijatý p. Ivan
Roštek, ktorý tieto činnosti preberá a navrhuje, aby poslanci menovaného schválili.
18. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2011
Starosta informoval poslancov, že v zmysle platnej legislatívy č.369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov sa OZ zvoláva minimálne 4x do roka a taktiež navrhol
zasadnutie OR. Ďalej je možnosť zvolať mimoriadne, slávnostné zastupiteľstvo obce.
19. Diskusia
Ing. Ľubomír Sidor – vysvetlil percentuálne vyjadrenie platu starostu, rozpočet na
DSoD, možnosť rozšírenia separovaného zberu a informoval sa na posýpacie
zariadenie na zimnú údržbu
Ing. František Pompáš – informoval o vleku v dolinkách
Zdeno Pukaj – určiť na najbližšom OZ finančnú výšku pri podpise zmlúv, ktoré
starosta môže podpísať bez OZ
Starosta Ing. A. Kostilnik – informoval, že posýpacie zariadenie na zimnú údržbu ( na
liadok, ktoré používali JRD) je poškodené, nevyhovujúce, je potrebné zakúpiť nové.
Taktiež informoval, že je potrebné za rok 2010 prehodnotiť vývoz komunálneho
odpadu a miestne dane na rok 2012.
20. Návrh uznesení
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesení a dal hlasovať.

Uznesenie č. 1/2010
K bodu 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa
27.11.2010
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov.
berie na vedomie
správu o výsledkoch volieb na starostu obce Švošov a na poslancov obecného zastupiteľstva
obce Švošov prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce Švošov.
Hlasovali:

za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie č. 2/2010
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Švošov Ing. Andrej Kostilnik zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
Hlasovali:

za: 7

proti 0

zdržali sa:0
Uznesenie č. 3/2010

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce .Švošov
konštatuje, že
poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov: Ing. Peter Urmín, Miroslav
Hrkút, Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Milan Široň, Zdeno Pukaj, Ing.
František Pompáš zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 4/2010

K bodu 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
a) Oľga Hrkútová za zapisovateľa zápisnice
b) Ing. Peter Urmín, Ing. František Pompáš za overovateľa zápisnice.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie č. 5/2010
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Švošov.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Švošove
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 6/2010

K bodu 9. Voľba pracovných komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
a) Jana Hrkútová za predsedu mandátovej komisie, Janka Babalová, Oľga Hrkútová za
členov mandátovej komisie
b) Ing. Iveta Kratková za predsedu volebnej komisie, Dušan Roštek za člena volebnej
komisie
c) Ing. Ľubomír Sidor za predsedu návrhovej komisie, Ing. František Pompáš, Ing. Peter
Urmín za členov návrhovej komisie.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 7/2010

K bodu 10. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce
a zlučiteľnosti ich funkcií
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu mandátovej komisie z 16.12. 2010 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov z 16.12.2010
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 8/2010

K bodu 11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov.
volí
podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Ing. Petra Urmína za predsedu a Ing. Františka Pompáša, Ing. Ľubomíra Sidora. za členov
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa :0

Uznesenie č. 9/2010
K bodu 12. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností Ing. Ľubomír Sidor za
predsedu a Ing. František Pompáš, Ing. Milan Široň za členov komisie na prešetrovanie
sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti
obce.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 10/2010

K bodu 12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
1. Ing. Ľudovíta Švihoríka za predsedu a Zdena Pukaja a Jána Vrlíka za členov komisie na
ochranu verejného poriadku a životného prostredia
2. Ing. Petra Urmína za predsedu a Ing. Františka Pompáša a p. Beatu Pukajovú. za členov
finančno-sociálnej komisie
3. Ing. Milana Široňa. za predsedu a p. Miroslava Hrkúta, Ing. Františka Pompáša,
p. Janku Babalovú, p. Dušana Rošteka. za členov komisie pre kultúru, vzdelanie a šport
4. Ing. Ľubomíra Sidora za predsedu a p. Miroslava Hrkúta a p. Miroslava Straku za
členov stavebno-rozvojovej komisie
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 11/2010

K bodu 13. Voľba členov obecnej rady obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov.
I. berie na vedomie
výsledky verejných volieb členov obecnej rady, ktoré predniesol Ing. Iveta Kratková predseda
volebnej komisie
II. konštatuje, že
vo verejných voľbách bol zvolený
a) Ing. Ľubomír Sidor za člena obecnej rady
b) Ing. František Pompáš. za člena obecnej rady
c)Ing. Milan Široň za člena obecnej rady.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie č. 12/2010
K bodu 14. Platové pomery novozvoleného starostu obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 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 Švošov Ing. Andrejovi Kostilnikovi zvyšuje minimálny plat o 25 %.
Hlasovali za :7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 13/2010

K bodu 15. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
poveruje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ing. Petra Urmína, poslanca obecného zastupiteľstva uzatvárať manželstvá.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 14/2010

K bodu 16. Poverenie zástupcu starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poveril Ing. Petra Urmína,
nar. 5.10.1974, bytom J.Magu 122, Švošov, poslanca obecného zastupiteľstva obce
zastupovaním starostu obce.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 15/2010

K bodu 17. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I. menuje
v zmysle § 33 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov p. Ivana Rošteka. za veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov dňom
1.1.2011

II. žiada
starostu obce Švošov vyhotoviť a doručiť veliteľovi obecného hasičského zboru menovanie.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0
Uznesenie č. 16/2010

K bodu 18. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
pracovný kalendár obecného zastupiteľstva 4x ročne a obecnej rady 4x ročne (kvartálne) na
rok 2011.
Hlasovali za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie č. 17/2010
K bodu 19. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovali za :7

proti : 0

zdržali sa : 0

20. Záver.
Starosta poďakoval novozvoleným prítomným poslancom za účasť a ustanovujúce OZ
ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Ing. František Pompáš

