Zápisnica č.3 z OZ zo dňa 28.6.2012
Program : 1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Výsledky hospodárenia za rok 2011
5. Záverečný účet a výročná správa za rok 2011
6. Audit – informácia o vykonávaní činnosti pre obec
7. Investičný program na rok 2013 (Vodárenská spoločnosť Ružomberok) –
informácia
8. Informácia o zabezpečovaní plnenia úloh v obci
9. VZN o verejnom poriadku – návrh
10. VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne
prístupných miestach
11. VZN opatrovateľská služba – návrh
12. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
13. Pomenovanie ulíc
14. Zabezpečovanie prác v II. polroku 2012
15. Deň Švošova
16. Diskusia – interpelácie
17. Návrh na uznesenie
18. Uznesenie
19. Záver
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta informoval prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.
Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci zo 7 zvolených poslancov ( neprítomný poslanec Ing.
Ľubomír Sidor).
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Hrkút Miroslav, p. Zdeno Pukaj, Ing. František
Pompáš
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Milan Široň, Ing. Peter Urmín
3. Kontrola plnenia uznesenia
Starosta podal informáciu o zabezpečovaní plnenia uznesenia OZ od č. 78/2011 – 92/2011 a
1/2012 – 36/2012 – viď príloha č.1. Uznesenia č.78 – 92/2011 boli splnené, uznesenie
č.89/2011 jednorazové splatenie úveru bolo splatené už do konca roka - v decembri 2011
a zároveň bola ukončená úverová zmluva. Uznesenie č.14/2012 – pomenovanie ulíc –
doplnené názvy návrh z pracovnej porady so zamestnancami obce dňa 21.06.2012 Pod
Viechou, Lániky, Stráne , Nad brehmi. Uznesenie č.21/2012 – terminovaný vklad je potrebné
prijať uznesenie na uloženie finančných prostriedkov do jednotlivých bánk (2-3), uznesenie
č.26/2012 – VZN o verejnom poriadku – neboli podané žiadne pripomienky, návrh VZN
predložiť na schválenie.
4. Výsledky hospodárenia za rok 2011
Starosta informoval o výsledkoch hospodárenie za rok 2011 – viď príloha č.2:
Príjmová časť rozpočtu za rok 2011 činí 324 840 €
Výdajová časť rozpočtu za rok 2011 činí 322 793,20 €
Rozdiel :
+ 2 046,80 €

V rámci DSoD bol splatený úver v Dexii banka 58 623,80 € a finančné prostriedky v rámci
DSoD vo výške 147 539,49 € ostanú v celkovej sume do konca volebného obdobia r.2014.
Náklady na činnosť DSoD budú riešené v rámci rozpočtu, kde sa zároveň splatí podlžnosť
voči DSoD.
5. Záverečný účet a výročná správa za rok 2011
Starosta informoval o záverečnom účte a výročnej správe za rok 2011, ktorá obsahuje
výsledky hospodárenia za rok 2011 – viď príloha č.3 a 4.
6. Audit – informácia o vykonávaní činnosti pre obec
Starosta informoval, že do roku 2010 vykonával audit obce Ing. Ľubica Finíková, ktorá v roku
2012 zomrela. Z uvedeného dôvodu na vykonanie auditu je potrebné uzavrieť zmluvu
s novým audítorom – viď príloha č.5. Pri hľadaní audítora sa obec informovala v okolitých
obciach, pričom najvýhodnejšia cenová ponuka bola od AT-AUDIT, s.r.o., zastúpená Ing.
Ladislavom Adamcom z Dolného Kubína. Celková suma za vykonanie audítorskej činnosti za
1 rok je 588 € s DPH (Ing. Finíkovej sa v predchádzajúcich rokoch platilo 450 €,
napr. Stankovany, Ľubochňa platia cez 1 000,- €, suma sa odvíja od rozpočtu obce).
7. Investičný program na rok 2013 (Vodáren. spoločnosť Ružomberok a.s.) –
informácia
Starosta informoval o výzve Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na predkladanie
investičných žiadostí obce na rok 2013 – viď príloha č.5
Starosta zároveň informoval poslancov, že medzi obcami Ľubochňa, Hubová a Švošov bolo
v minulosti dohodnuté, že sa na roky 2011, 2012 a 2013 investičné prostriedky vyčlenia
v rámci Vodárenskej spoločnosti pre obec Stankovany na realizáciu prípojok a rozšírenie
kanalizačnej siete Stankovany.
8. Informácia o zabezpečovaní plnenia úloh v obci
Starosta informoval o zabezpečovaní plnenia úloh v obci v 1.polroku:
- čistenie miestnych účelových komunikácií v obci
- orezávanie stromkov popri cestách
- vyrezanie stromov, ktoré ohrozujú majetok, zdravie občanov – vydané rozhodnutie
o výrube stromov
- čistenie verejných priestranstiev popod cintorín , pri ŽS, pod OcÚ
- čistenie rigolov, priepustov
- oprava škárp
- zabezpečovanie úloh v zmysle povodňového plánu ( oprava škárp, odstraňovanie
brehových porastov, čistenie dna potokov)
- dokončiť hygienické zariadenia v márnici
- osadenie oporných bodov svietidiel pre VO v priestore ulice Požiarnikov
- úprava drevinového parku
- kosenie verejných priestranstiev, kompostovanie
- oprava oplotenia pri kríži na starej stanici
- dosypávanie ciest Nad brehmi, ulica Požiarnikov
- výstavba oporného múru pri obecnom úrade
- výstavba priepustov v priestoroch IBV
9. VZN o verejnom poriadku – návrh
Starosta informoval poslancov, že VZN o verejnom poriadku – viď príloha č.6 bolo vyvesené
na úradnej tabuli. Do dnešného dňa neboli vznesené námietky, v rámci diskusie sa poslanci
môžu k jednotlivým článkom vyjadriť.
10. VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných
miestach
Starosta informoval o návrhu
VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach – príloha č.7, ktoré bolo vyvesené na úradnej

tabuli k pripomienkovaniu. Taktiež do dnešného dňa neboli podané žiadne pripomienky
a doplňujúce návrhy.
11. VZN opatrovateľská služba – návrh
Starosta informoval o návrhu VZN opatrovateľská služba – príloha č.8 . V tomto týždni bol
prijatý zákon , ktorý podpísal prezident, jeho verziu a celkové znenie nie je nám ešte známe.
Z tohto dôvodu navrhujeme uvedené VZN predložiť na mesiac september 2012.
12 Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Starosta informoval poslancov, že do dnešného dňa je zrealizovaných cca 80% výstavby
kanalizácie. Je potrebné dokončiť kanalizáciu na št.ceste III.tr., osadenie prečerpávacích
šácht, preložku železničného kábla, vyspravovanie miestnych komunikácií, oprava rigolov,
dosypávanie miestnych komunikácií.
13. Pomenovanie ulíc
Na základe pracovnej porady s pracovníkmi OcÚ dňa 21.6.2012 bolo navrhnuté premenovať
ulicu Požiarnikov na ulicu Pod Viechou ( taktiež návrh správcu farnosti prof. Olekšáka), ulicu
Nad brehmi rozdeliť: severnú časť na ulicu Lániky, strednú na ulicu Chotáre a južnú časť
ulicu Nad brehmi . Správca farnosti prof. Olekšák navrhoval riešenie severná časť ul. Lániky,
stredná Nad brehmi, južná Stráne. Občan p. Pavol Gerec navrhoval južnú ulicu pomenovať
Závoz.
14. Zabezpečovanie prác v II.polroku 2012
- kosenie cintorína a verejných priestranstiev
- čistenie rigolov, ich úprava
- čistenie potokov
- oprava škárp
- zabezpečovanie úloh v zmysle povodňového plánu (oprava škárp, čistenie dna potokov,
odstraňovanie brehových porastov)
- dokončenie prác sociálnych zariadení na cintoríne
- úprava drevinového parku
- dosypávanie ciest pri výtlkoch - intravilán a extravilán
- pomoc pre OŠK Švošov – kosenie, strecha, výmena okien
- Deň Švošova
- Mikuláš
15. Deň Švošova
Starosta informoval poslancov, že Deň Švošova v spolupráci s farským úradom je
naplánovaný na deň 26.8.201 v priestoroch Komjatskej doliny.
16. Diskusia – interpelácie
P.Zdeno Pukaj – informoval o možnosti postreku proti burine okolo potokov a taktiež
o nepokosenom priestranstve okolo cintorína.
Starosta informoval, že postrek proti burine sa bude využívať na chodníky v priestore
cintorína a taktiež sa môže využiť proti burine pri škarpách obecných potokov. Ďalej
informoval, že bolo započaté druhé kosenie cintorína a ďalej sa bude pokračovať v kosení
priestranstiev okolo cintorína a na verejných priestranstvách v obci.
Ing. Milan Široň – informoval o poškodení zámkovej dlažby pri kostole (zo strany od p.
Kubíkovej).
Starosta informoval, že v rámci prác v obci nechá opraviť poškodenú časť.
Poslanci OZ žiadali starostu, aby pred asfaltovaním ciest žiadali od zhotoviteľa – firma
Morava – hutniacu skúšku (zabránenie prepadávaniu asfaltu).
Ing. Peter Urmín – sa informoval o podhľade strechy na šatniach OŠK (odtrhnutie plechu
v prípade silného vetra).Taktiež žiadal postupne vymieňať hliníkové okná v prevádzkovej
budove – Pohostinstvo Pod Viechou Jozef Štrelinger, naplánovať do rozpočtu na rok 2013.

Starosta informovalo o, že finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú na účte
8338733005/5600 Prima banka Slovensko je potrebné časť finančných prostriedkov uložiť na
terminovaný vklad. V rámci prieskumu najvýhodnejšie boli v Poštovej banke 2,7 % a Prima
banke%.. Ďalej starosta informoval o žiadosti C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov ohľadne
pomoci a finančnej spoluúčasti v projekte „Zlepšenie prostredia v ktorom žijeme“ – detské
ihrisko jeho vybavenie.
17. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Miroslav Hrkút prečítal návrh na uznesenie. Starosta
poďakoval predsedovi návrhovej komisie , urobil dotaz na poslancov, či má niekto
pripomienky k návrhu na uznesenie a dal hlasovať.
18. Uznesenie
Uznesenie č.37/2012
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Hrkút, Zdeno Pukaj, Ing. František Pompáš
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Milan Široň, Ing. Peter Urmín
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.38/2012
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesenia.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Uznesenie č.39/2012
K bodu 4 Výsledky hospodárenia za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
výsledky hospodárenia za rok 2011:
príjmová časť 324 840 €
výdajová časť 322 793,20 €
Rozdiel:
+ 2 046,80 €
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.40/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Ukladá
1. obecnému úradu, aby finančné prostriedky na účte DSoD č.8338733005/5600 v sume
147 539,49 € zostali do roku 2014
2. obecnému úradu v prípade presunu finančných prostriedkov z účtu DSoD na hlavný účet,
musia byť tieto presunuté finančné prostriedky vrátené na účet DSoD do 31.12.
nasledujúcich rokov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.41/2012
K bodu 5 Záverečný účet a výročná správa za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. záverečný účet za rok 2011
2. výročnú správu za rok 2011
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2012
K bodu 6 Audit – informácia o vykonávaní činnosti pre obec
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Zmluvu o vykonaní audítorskej činnosti s firmou AT – AUDIT s.r.o., M.Hattalu 2298/19,
Dolný Kubín, v zastúpení Ing. Ladislavom Adamcom, konateľom spoločnosti
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.43/2012
K bodu 7 Investičný program na rok 2013 (Vodárenská spoločnosť Ružomberok) –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o výzve Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na predloženie investičných
požiadaviek obce do investičného programu na rok 2013 s tým, že obec na základe listu obce
Stankovany a spoločnej dohody medzi obcami Ľubochňa, Hubová a Švošov požiada
Vodárenskú spoločnosť o vyčlenenie finančných prostriedkov pre obec Stankovany na
rozšírenie kanalizačnej siete.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
Obecnému úradu informovať listom účastníkov, ktorí žiadali o vybudovanie infraštruktúry
v časti obce Obstruhovie o tom, že obec dala vyhotoviť GP na vymeranie komunikácie v tejto
časti katastra. Realizácia infraštruktúry bude požadovaná od Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok, a.s., až po započatí výstavby rodinného domu.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.45/2012
K bodu 8 Informácia o zabezpečovaní plnenia úloh v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Podanú informáciu o zabezpečovaní plnenia úloh v obci
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2012
K bodu 9 VZN o verejnom poriadku – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
VZN obce Švošov č. 4/2012 o verejnom poriadku
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.47/2012
K bodu 10 VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne
prístupných miestach
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
VZN obce Švošov č.5/2012 o VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.48/2012
K bodu 11 VZN opatrovateľská služba – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Návrh VZN o opatrovateľskej službe
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Uznesenie č.49/2012
K bodu 12 Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu o výstavbe kanalizácie v obci
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.50/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Ukladá
1. Obecnému úradu informovať zhotoviteľa stavby pri výstavbe kanalizácie, aby
zabezpečoval dosypávanie priehlbiny v ryhe kanalizácie podľa rozkopávkového
povolenia
2. obecnému úradu, aby informoval zhotoviteľa stavby pri výstavbe kanalizácie, že v prípade
spôsobenej škody občanom tieto boli zhotoviteľom odstránené
3. obecnému úradu pred asfaltovaním miestnych komunikácií v roku 2013 požiadať
zhotoviteľa stavby firmu Morava o hutniacu skúšku na uliciach , kde bola realizovaná
kanalizácia
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.51/2012
K bodu 13 Pomenovanie ulíc
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. zmenu názvu ulice Požiarnikov na ulicu Pod Viechou
2. pomenovanie ulíc Nad brehmi na ulice :
a) severná časť ulica Lániky
b) stredná časť ulica Nad brehmi
c) južná časť ulica Nad stráňami
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.52/2012
K bodu 14 Zabezpečovanie prác v II. polroku 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje:
1. - kosenie cintorína a verejných priestranstiev
- čistenie rigolov, ich úprava
- čistenie potokov
- oprava škárp
- zabezpečovanie úloh v zmysle povodňového plánu (oprava škárp, čistenie dna potokov,
odstraňovanie brehových porastov)
- dokončenie prác sociálnych zariadení na cintoríne
- úprava drevinového parku
- dosypávanie ciest pri výtlkoch - intravilán a extravilán
- pomoc pre OŠK – kosenie, strecha, výmena okien
- Deň Švošova
- Mikuláš
2. navýšenie dotácie pre OŠK Švošov pre rok 2012 v sume 1 700 € na výmenu okien na
šatniach futbalového ihriska v počte 8 ks
3. dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie pre OŠK Švošov na rok 2012 o 1 700 € na výmenu
okien na šatniach futbalového ihriska v počte 8 ks
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2012
K bodu 15 Deň Švošova
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje,
1. aby sa Deň Švošova konal dňa 26.8.2012 v spolupráci s Farským úradom 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.54/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
zvolať spoločné stretnutie ku Dňu Švošova za účasti správcu farnosti, obecný úrad, MOS
Švošov a kultúrny pracovník obce – príprava programu a rozdelenie úloh
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.55/2012
K bodu 16 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. uloženie finančných prostriedkov z účtu vedenom v Prima banke č.8338733005/5600 na
terminovaný vklad v bankách Poštová banka a Prima banka.
2. finančnú spoluúčasť na projekte C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov pod názvom „Zlepšenie
prostredia v ktorom žijeme“ – detské ihrisko, jeho vybavenie
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

19. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na zasadnutí OZ
a zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik, starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Široň
Ing. Peter Urmín

17. Návrh na uznesenie
18. Uznesenie
19. Záver

