Zápisnica č.2 zo zasadnutia OZ dňa 14.3.2013.
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Švošov“
4. Informácia Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica
5. Poskytovanie finančných príspevkov na centrum voľného času a záujmové vzdelávanie
detí
6. MVE Švošov – zámer - informácia
7. Skladaná skala – informácia
8. Narušenie cesty III.tr. – informácia
9. Prerokovanie platu starostu
10. Diskusia – interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Uznesenie
13. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov na druhom zasadnutí
OZ v roku 2013. Poslanci Ing. Milan Široň a Ing. František Pompáš sa ospravedlnili za
neúčasť na zasadnutí OZ.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Peter Urmín, p. Miroslav Hrkút, p. Zdeno
Pukaj
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Ľudovít Švihorík
3. Prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“ a
4. Informácia Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica
Starosta informoval poslancov, že na základe telefonického rozhovoru s pracovníčkou
SIEA Banská Bystrica p. Miklošovičovou bol vyrozumený, že je potrebné podpísať
zmluvy o NFP, aby do stanoveného termínu boli zmluvy doručené na SIEA Bratislava.
Z tohto dôvodu bolo zvolané OZ. Starosta zároveň informoval, že s p. Miklošovičovou
bolo dohodnuté na deň 20.3.2013 spoločné jednanie v agentúre SIEA Banská Bystrica
v popoludňajších hodinách. Na uvedené stretnutie v Banskej Bystrici chce starosta
prizvať aj p. F. Skopala (projektový manažér Greenergy), na ktorom bude potrebné
prerokovať s p. Ing. Kosom (pracovník SIEA Banská Bystrica) zmenu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“.
5. Poskytovanie finančných príspevkov na centrum voľného času a záujmové
vzdelávanie detí
Starosta informoval poslancov OZ o doručených žiadostiach od centier voľného
času(CVČ) a záujmového vzdelávania na poskytnutie finančných príspevkov na rok 2013
– na 1 žiaka a 1 krúžok činí cca 65 €. OZ výšku dotácie môže percentuálne ponížiť,

uvedená dotácia je účelová, o ktorej rozhodne OZ. Ďalej starosta podotkol, že by bolo
nesprávne, keby OZ neposkytlo finančnú čiastku pre centrá voľného času a záujmové
vzdelávanie v rámci nášho okresu. Dotácia je určená pre deti od 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom v obci Švošov, medzi združením CVČ a obcou by mala byť uzavretá zmluva
o poskytnutí dotácie. Výšku dotácie je potrebné schváliť uznesením na 1 žiaka a na 1
krúžok, návrh výšky finančného príspevku bol v sume 50 €.
6. MVE Švošov – zámer - informácia
Starosta informoval poslancov OZ o doručenom „Zámere“ MVE Švošov, poslanci mali
k dispozícii spracovaný zámer MVE Švošov. V zámere sú riešené vplyvy na
obyvateľstvo počas výstavby, počas prevádzky, veľmi významný pozitívny trvalý vplyv
bude predstavovať vybudovanie komunikácie, premostenie s cestou šírky 7,5 m.
Komunikácia bude slúžiť na prepojenie ľavého brehu Váhu s pravým, čím sa zvýši
komfortnosť pre obyvateľov dotknutých obcí, výrazne sa skráti vzdialenosť a čas pre
obyvateľov, rýchlu zdravotnú službu, hasičov, políciu vstupu do obce. K tomuto zámeru
sa vyjadril poslanec Ing. Ľudovít Švihorík, s tým že tento zámer nie je potrebné
posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(tzv.EIA). Rovnaké stanovisko zaujali aj poslanci obce p. Zdeno Pukaj a p. Miroslav
Hrkút.
7. Skladaná skala – informácia
Starosta informoval poslancov, že ružomberská televízia požiadala starostu obce Švošov
o vyjadrenie ohľadne Skladanej skaly. Starosta podal vyjadrenie, podľa ktorého by obec
nemala súhlasiť, aby ťažké nákladné vozidlá prechádzali intravilánom našej obce po
štátnej ceste III. triedy. Dôvod: neprispôsobená cesta na únosnosť zaťaženia, prašnosť,
hluk a nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a majetku občanov. V prípade riešenia ťažby je
potrebné vo východnej časti katastra zrealizovať premostenie zo št. cesty III. tr. na št.
cestu I/18. Realizáciou výstavby diaľnice D1 úsek Turany – Hubová sa má riešiť vo
východnej časti obce most belly bridge s únosnosťou cca 40 t. Starosta informoval, že
kameň zo Skladanej skaly sa bude používať ako podkladový materiál pri výstavbe
diaľnice D1 a rýchlostnej komunikácie R3. Po podaní vyjadrenia starosta bol
kontaktovaný firmou AF-CAR s.r.o. Liptovský Mikuláš, riaditeľom spoločnosti
Františkom Čenkom, ktorý je vlastníkom Skladanej skaly, k.ú. Ružomberok a informoval
starostu, že pre zabezpečenie ťažby má povolenie z banského úradu a ďalších cca 75
povolení. Iné vyjadrenie a informácie k tomuto bodu OcÚ nemá k dispozícii.
8. Narušenie cesty III. tr. - informácia
Starosta informoval poslancov, že listom dňa 4.3.2013, č.j.75/2013 -. viď príloha , žiadal
Správu ciest ŽSK , Ing. Ivan Fábry, o odstránenie závad na št. ceste III.tr. Následne
Správa ciest ŽSK navrhla komisionálnu obhliadku a rokovanie na deň 20.3.2013 o 10.30
hod so stretnutím na OcÚ – viď príloha č.2.
9. Prerokovanie platu starostu
V rámci tohto bodu starosta informoval poslancov, že štatistický úrad SR dňa 6.3.2013
oznámil priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve SR za rok 2012, ktorá činí
805 €. Taktiež starosta informoval, že mal schválenú odmenu s prihliadnutím na
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie starostu vo výške 35%. K tomuto bodu sa vyjadril
poslanec Ing. Švihorík, ktorý navrhol nemeniť výšku odmeny a ponechať ju vo výške
35%.
10. Diskusia – interpelácie
Starosta informoval o Švošovskej pätnástke XXXII. ročník, ktorá sa uskutoční 23.3.2013.
Ďalej sa vyjadril, že „Zámer“ MVE Švošov neposudzovať podľa EIA a taktiež nesúhlas
s prejazdom ťažkých nákladných vozidiel cez intravilán obce pri ťažbe v Skladanej skale.

Ing. Sidor – neporiadok pri cintoríne, poklopy na kanalizácii s otvormi spôsobia
komínový efekt.
Starosta - k cintorínu sa nechá pristaviť kontajner a bude informovať Technické služby
Ružomberok a.s., p. Jaroš, ďalej s firmou Tenza, a.s. Brno prekonzultuje výmenu
poklopov na kanalizácii. Do obecného rozhlasu bude potrebné vyhlásiť a vyrozumieť
občanov, aby si pozametali cesty pred svojimi rodinnými domami a OcÚ následne
zabezpečí odvoz pozametaného posypového materiálu.
11. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Miroslav Hrkút prečítal návrh na uznesenie, starosta dal
dotaz na prítomných poslancov a dal hlasovať.
12. Uznesenie
Uznesenie č.5/2013
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Hrkút, Zdeno Pukaj, Ing. Peter Urmín.
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Ľubomír Sidor
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.6/2013
K bodu 3 Prejednanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
splnomocňuje starostu obce Ing. Andreja Kostilnika
na podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu obce Ing. Andreja Kostilnika
1. zaslať žiadosť o predĺženie zmeny lehoty verejného obstarávania na projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“
2. predložiť zmenu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Švošov“ na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, Bratislava s tým, že uvedenú
zmenu projektu je potrebné prekonzultovať s p. Kosom – Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.8/2013
K bodu 4 Informácia Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce Ing. Andrejom Kostilnikom ohľadne projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“ , o ktorom bol dňa
13.3.2013 informovaný manažérkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry , Banská
Bystrica p. Miklošovičovou, ktorá má našu obec na starosti
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.9/2013
K bodu 5 Poskytovanie finančných príspevkov na centrum voľného času a záujmové
vzdelávanie detí
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. pre všetky organizácie v rámci okresu Ružomberok, ktoré preukážu členstvo v centre
voľného času a záujmového vzdelávania v týchto krúžkoch detí s trvalým pobytom v obci
Švošov vo veku od 5 do 15 rokov
2. výšku dotácie na 1 dieťa od 5 do 15 rokov v krúžkoch centra voľného času a záujmového
vzdelávania v rámci okresu Ružomberok v sume 50 EUR na 1 dieťa a na 1 krúžok.
3. uzavrieť zmluvu s organizáciou, ktorá požiada o výšku dotácie
v rámci okresu
Ružomberok a zabezpečuje krúžky centra voľného času a záujmového vzdelávania na
žiakov s trvalým pobytom v obci Švošov od 5 do 15 rokov
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.10/2013
K bodu 6 MVE Švošov – zámer - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom ohľadne dokumentu „MVE Švošov – Zámer“, ktorý bol obci
doručený dňa 5.3.2013 od Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku ako
dotknutej obci
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
aby predložený zámer MVE Švošov nebol posudzovaný podľa zákona č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12/2013
K bodu 7 Skladaná skala – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce Ing. Andrejom Kostilnikom ohľadne Skladanej skaly
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.13/2013
K bodu 8 Narušenie cesty III.tr. - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce Ing. Andrejom Kostilnikom ohľadne narušenej cesty
III/018098 – intravilán obce Švošov a o oznámení Správy ciest Žilinského samosprávneho
kraja, detaš. pracovisko Liptovský Mikuláš o vykonaní komisionálnej obhliadky uvedenej
cesty, ktorá sa uskutoční dňa 20.3.2013
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.14/2013
K bodu 9 Prerokovanie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
rozhodlo
V zmysle §11 ods.4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §4 ods. 2 zákona č.253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu
o 35% t.j. na sumu 1793 EUR
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.15/2013
K bodu 10 Diskusia - interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
zabezpečiť veľkokapacitný kontajner ku cintorínu a zabezpečiť výmenu kanalizačných
poklopov za pachotesné
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13.Záver
Starosta Ing. Andrej Kostilnik poďakoval prítomným poslancom OZ a hlavnej kontrolórke
za účasť na druhom zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ľudovít Švihorík
Ing. Ľubomír Sidor

