Zápisnica č.2 zo zasadnutia OZ dňa 29.4.2014
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Prehodnotenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka C ZŠ s MŠ sv. Matúša
Švošov na rok 2014
5. Informácia o schválenom Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP na projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného svetlenia v obci Švošov“ a postupe verejného
obstarávania
6. Informácia - asfaltovanie cesty III.tr. a opravy miestnych účelových komunikácií
7. Návrh VZN obce Švošov č.1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov
8. Návrh VZN obce Švošov č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
9. Návrh na zrušenie VZN Švošov č. 4/2012 o verejnom poriadku
10. Informácia o začatí územného konania verejnou vyhláškou stavby „Lom Skladaná skala“
a návrhu o umiestnení stavby „Úprava cesty III/018098 a prístupovej komunikácie“ v
k.ú. Hrboltová a k.ú. Švošov
11. Diskusie - interpelácie
12. Návrh na uznesenie
13. Uznesenie
14. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku
a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Pompáš, Ing. Ľudovít Švihorík,
Zdeno Pukaj
Starosta Ing. Andrej Kostilnik určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Miroslav
Hrkút
3. Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenia č.1-11/2014 a 13-16/2014 sú splnené, uznesenie č.12/2014 je v riešení – viď
príloha č.1.
4. Prehodnotenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka C ZŠ s MŠ sv. Matúša
Švošov na rok 2014
Starosta informoval poslancov, že pri tabuľkovom nahlasovaní počtu žiakov začiatkom
školského roka C ZŠ s MŠ Švošov, nebol v tabuľke uvedený počet detí pre školský klub
detí (ŠKD). O tejto skutočnosti vedel aj p. Dravecký, riaditeľ odboru školstva
zriaďovateľa. Začiatkom mesiaca apríl 2014 došlo k usmerneniu, že pre určenie výške
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ( originálne kompetencie), sa pre ŠKD berie
rovnaký počet detí, ako je počet potencionálnych stravníkov. Hodnotiaci jednotkový
koeficient vychádza z očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov FO k 31.12.2013
pre rok 2014, čo činí 1 301 596 000,- €. Prepočítaný počet žiakov pre SR je

8 604 092,20. Koeficient v zmysle zákona č.325/2012 je 0,40. Výpočet hodnoty bodu na
žiaka na rok 2014 je nasledovný:
1 301 596 000,- € x 0,40 = 520 638 400 : 8 604 092,20 = 60,51 € t.j. H= 60,51
V zmysle VZN obce Švošov č.3/2013 bol schválený hodnotiaci bod („H“) vo výške
100% , čo prepočtom činí 60,51 € pre rok 2014 (v decembri 2013 bol určený 59,21 € nevedela sa presne určiť výška hodnotiaceho bodu). Vypracovaním novej tabuľky,
v ktorej je zahrnutý aj ŠKD, výška dotácie pre C ZŠ s MŠ Švošov predstavuje 47 045,84
€, t.j. 100% dotácia (minimálna výška dotácie musí byť 88%), mesačná dotácia na žiaka
bude predstavovať výšku 3920,48 € - viď príloha č.2. Rozdiel navýšenie dotácie na rok
2014 je 5 177,84 € .
Starosta informoval, že príjmová časť rozpočtu sa navýši: daň z príjmu FO o čiastku
4 974,- € a zostatok z roku 2013 DSoD 11 113,- €. Celkový príjem rozpočtu na rok 2014
bude 251 541,- €. V rozpočtových opatreniach je uvedená príjmová a výdajová časť
rozpočtu – viď príloha č.3.
5. Informácia o schválenom Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP na projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného svetlenia v obci Švošov“ a postupe
verejného obstarávania
Starosta informoval o schválenom Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP, poslanci ho
mali k dispozícii – viď príloha č.4.
6. Informácia - asfaltovanie cesty III.tr. a opravy miestnych účelových komunikácií
Starosta informoval o pracovnom stretnutí zo dňa 15.4.2014, ktoré sa týkalo realizácie
konečnej úpravy úseku cesty III/018098 dotknutého výstavbou kanalizácie v obci Švošov
- zápis s prezenčnou listinou mali poslanci k dispozícii – viď príloha č.5. Na miestnych
účelových komunikáciách bola vykonaná kontrola dňa 3.4.2014 – za účasti zástupcov
investora p. Tvaruška, za zhotoviteľa p. Morava, za Tenzu Ing.Pospíchal.
7. Návrh VZN obce Švošov č.1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov
Starosta informoval o návrhu VZN č.1/2014 – poslanci mali návrh k dispozícii – viď
príloha č.6.
8. Návrh VZN obce Švošov č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Starosta informoval o návrhu VZN č.2/2014 – poslanci mali návrh k dispozícii – viď
príloha č.7
9. Návrh na zrušenie VZN Švošov č. 4/2012 o verejnom poriadku
Starosta informoval poslancov, že prijaté VZN č.4/2012 obsahuje spoločenské vzťahy
týkajúce sa verejného poriadku, ktoré sú už upravené v súčasnej platnej právnej úprave
vyššej právnej moci – zákonom. Z uvedeného dôvodu dochádza k duplicite príkazov
a zákazov a navrhuje uvedené VZN č.4/2012 o verejnom poriadku zrušiť.
10. Informácia o začatí územného konania verejnou vyhláškou stavby „Lom Skladaná
skala“ a návrhu o umiestnení stavby „Úprava cesty III/018098 a prístupovej
komunikácie“ v k.ú. Hrboltová a k.ú. Švošov
Poslanci boli starostom informovaní, že Mesto Ružomberok doručilo obci Oznámenie
verejnou vyhláškou o zahájení územného konania stavby „Lom Skladaná skala“ a Úprava
cesty III/081098 a prístupovej komunikácie“ s nariadením ústneho pojednávania spojené
s miestnym zisťovaním na deň 6.5.2014 – viď príloha č.8.
11. Diskusie – interpelácie
Ing. Pompáš – navrhol doplniť do VZN č.1/2014 o vedení psov § 5 odstránenie
exkrementov počas venčenia psov na verejných priestranstvách a ďalej opravu hydrantu
pri kaplnke.

Starosta informoval, že Deň Švošova sa uskutoční dňa 14.9.2014 t.j. nedeľa na obecnom
ihrisku (pri C ZŠ s MŠ). Ďalej starosta informoval Ing. Pompáša, že obec má
vypracované a schválené VZN č.2/1996 o podmienkach chovu a držaní domácich zvierat,
kde oblasť chovu a držanie psov rieši § 4, povinnosti chovateľa psa je uvedené v § 5
a zodpovednosť za chov psov je § 6.
12. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta
dal dotaz na poslancov na doplnenie a dal hlasovať.
13. Uznesenie
Uznesenie č.17/2014
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pompáš, Ing. Ľudovít Švihorík, Zdeno Pukaj
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.18/2014
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č.1/2014 – 11/2014 a 13-16/2014 boli riešené priebežne, uznesenie
č.12/2014 je v plnení.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.19/2014
K bodu 4 Prehodnotenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka C ZŠ s MŠ sv.
Matúša Švošov na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. výšku dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov na rok 2014 vo výške 47 045,84 €,
mesačná dotácia ( 1/12) v sume 3 920,48 €
2. navýšenie rozpočtu na rok 2014:
- príjmová časť činí 251 541,- €
- výdajová časť rozpočtu činí 251 541,- €
3. rozpočtové opatrenie č.1/2014
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.20/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá obecnému úradu
1. Informovať listom zriaďovateľa
Rímskokatolícku cirkev, Biskupstvo Spišské
Podhradie, Spišská kapitola 9, Spišské Podhradie o výške prehodnotenej dotácie na
rok 2014 pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov a spôsobe dofinancovania za mesiace
január – apríl 2014. Výška dotácie je 100 %, čo predstavuje sumu 47 045,84 €. Obec
bude mesačne poukazovať 1/12 z celkovej sumy na účet zriaďovateľa.
2. Rozdiel dotácie vo výške 1 725,92 € za mesiace január – apríl 2014 doplatiť
zriaďovateľovi do 30.9.2014 .
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.21/2014
K bodu 5 Informácia o schválenom Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP na
projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného svetlenia v obci Švošov“
a postupe verejného obstarávania
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Andrejom Kostilnikom ohľadne schváleného Dodatku
č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
svetlenia v obci Švošov“ a postupe verejného obstarávania
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.22/2014
K bodu 6 Informácia - asfaltovanie cesty III.tr. a opravy miestnych účelových
komunikácií
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Andrejom Kostilnikom o pracovnom stretnutí dňa
15.4.2014 ohľadne realizácie konečnej úpravy úseku cesty III/018098 dotknutého
výstavbou kanalizácie v obci Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.23/2014
K bodu 7 Návrh VZN obce Švošov č.1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN obce Švošov č.1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.24/2014
K bodu 8 Návrh VZN obce Švošov č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN obce Švošov č.2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2014
K bodu 9 Návrh na zrušenie VZN Švošov č. 4/2012 o verejnom poriadku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
zrušuje
VZN Švošov č. 4/2012 o verejnom poriadku, ktoré bolo schválené dňa 28.6.2012
z dôvodu, že spoločenské vzťahy týkajúce sa verejného poriadku v ňom sú už upravené
v súčasnej platnej právnej úprave vyššej právnej sily
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.26/2014
K bodu 10 Informácia o začatí územného konania verejnou vyhláškou stavby „Lom
Skladaná skala“ a návrhu o umiestnení stavby „Úprava cesty III/018098
a prístupovej komunikácie“ v k.ú. Hrboltová a k.ú. Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom Ing. Andrejom Kostilnikom ohľadne oznámenia o začatí
územného konania verejnou vyhláškou stavieb „Lom Skladaná skala“ a „Úprava cesty
III/018098 a prístupovej komunikácie“
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.27/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
potvrdzuje platnosť
prijatého uznesenia č.59/2013 - záväzné stanovisko „Skladaná skala“
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Záver
Starosta Ing. Andrej Kostilnik poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
zasadnutí a OZ ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Miroslav Hrkút

