Zápisnica č.4 zo zasadnutia OZ dňa 25.9.2012
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti OR od posledného OZ
4. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2012
5. Kúpna zmluva
6. Zmluva o spolupráci - návrh
7. Informácia o výstavbe kanalizácie
8. Informácia o riešení sťažnosti
9. Informácia malé vodné elektrárne
10. Návrh riešenia úloh v roku 2013
11. Stanovenie priorít k rozpočtu na rok 2013
12. Zmena otváracích hodín COOP Jednota - žiadosť
13. Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15. Uznesenie
16. Záver
Prítomní poslanci OZ: p.Miroslav Hrkút, Ing. Peter Urmín, Ing. Ľudovít Švihorík,
Ing. Milan Široň, Ing. František Pompáš
1. Zahájenie
Starosta privítal prítomných poslancov na 4. zasadnutí OZ a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a správa o činnosti OR od
posledného OZ
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Miroslav Hrkút, Ing. Ľudovít Švihorík, Ing.
Peter Urmín
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. František Pompáš, Ing. Milan Široň
3. Správa o činnosti OR od posledného OZ
Starosta zároveň informoval, že od posledného zasadnutia OZ dňa 28.6.2012 sa
uskutočnilo 1 zasadnutie OR a to dňa 19.9.2012 – viď príloha č.1 správa o činnosti OR.
4. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2012
Starosta informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia za 1.polrok 2012:
Príjmová časť rozpočtu 104 261,47 €
Výdajová časť rozpočtu 99 922,56 €
Rozdiel
+4 338,91 €
Poslanci mali k dispozícii správu o výsledkoch hospodárenia za 1.polrok 2012 - viď
príloha č.2.
5. Kúpna zmluva
Starosta podal informáciu, že obci bola predložená kúpna zmluva č.
30201/KZ79/2012/Švošov2/1281/Fischer & Partners. Táto zmluva nahrádza kúpnu
zmluvu č.30201/KZ79/2010/Švošov2/0920/Fischer& Partners. Jedná sa o odpredaj
parciel vo vlastníctve obce podľa čl.III kúpnej zmluvy pre NDS a.s., Mlynské Nivy 45,
Bratislava. K tomu je potrebné nové uznesenie a to z dôvodu, že staré uznesenie stratilo
platnosť.

6. Zmluva o vzájomnej spolupráci – návrh
Starosta informoval poslancov, že v NR SR je pripravený zákon na rokovanie, kde sa
navrhuje, že finančné prostriedky, ktoré boli odoberané obciam a mestám z podielových
daní FO pre súkromné školy záujmovej činnosti a centrá voľného času to prostriedky sa
budú poukazovať v podielových daniach na fyzické osoby s trvalým pobytom v obci pre
obec. V našej obci je počet detí od 5 do 15 rokov 102, súkromné centrá voľného času
dostávali na 1 žiaka 192 € a obec, ktorá spolupracovala, viedla triedne knihy, pripravila
akcie dostala 50 € na 1 žiaka. Dňa 6.9.2012 Ružomberské združenie miest a obcí na
svojom rokovaní prijal uznesenie, že nesúhlasí s doterajším riešením, že finančné
prostriedky sú poukazované pre súkromné školské zariadenia a centrá voľného času a dal
návrh na poukazovanie finančných prostriedkov pre obce fyzických osôb s trvalým
pobytom deti od 5 do 15 rokov.
7. Informácia o výstavbe kanalizácie
Starosta informoval, že v rámci výstavby kanalizácie v našej obci sa počíta s preložkou
kábla, ktorý sa nachádza v štátnej ceste III/18, ďalej je potrebné riešiť výmenu
vodovodného potrubia od rodinného domu s.č. 25 (p. Eva Víťazová) po rodinný dom s.č.
20 (p. Vladimír Kratka). Ďalej je potrebné informovať investora o preložku vodovodného
potrubia starý rezervár a severnú hranicu pozemku – Ing. Pompáš v Dolinkách. Na
poslednom kontrolnom dni 5.9.2012 sa rokovalo vykonaní asfaltovania niektorých ulíc
v našej obci a bolo zdôraznené, že na každej ulici budú vykonané hutniace skúšky, ktoré
by mali vyhovovať záťaži.
8. Informácia o riešení sťažnosti
Starosta informoval poslancov, že na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Bratislava občan p. Štefan Hrkút, Švošov 21 podal sťažnosť na starostu obce Švošov
a spoločnosť, ktorá vykonáva kanalizačné práce v obci. Túto sťažnosť dňa 19.9.2012
riešila na svojom zasadnutí OR. Na uvedené riešenie sťažnosti bol pozvánkou prizvaný p.
Štefan Hrkút, Švošov 21. Informáciu z riešenia sťažnosti podal poslanec Ing. Milan
Široň, s tým, že sťažnosť bola neopodstatnená.
9. Informácia malé vodné elektrárne
Starosta informoval, že firma Energo- aqua a.s., Trenčín už v apríli 2012 navštívila obec
o možnosti riešenia MVE vo východnej časti katastra obce na rieke Váh. Miesto možnej
realizácie MVE bolo ukázané na tvare miesta za prítomnosti Ing. Antona Kramárika,
starostu obce Ing. Andreja Kostilnika a poslanca p.Miroslava Hrkúta. Zo strany obce bolo
žiadané, aby cez MVE bola urobená cesta, ktorá skráti prístup do okresného mesta cca
o 12 km denne a taktiež aby bola upravená komunikácia pri Váhu. V mesiaci august 2012
OcÚ navštívili Ing. Miloš Kedrovič a Ing. Anton Kramárik, ktorí informovali, že
pripravujú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokument EIA - posudzovanie
vplyvom na životné prostredie. Po predložení dokumentácie obec zaujme záväzné
stanovisko.
10. Návrh riešenia úloh v roku 2013
Podľa možností konsolidovania finančných prostriedkov bude v roku 2013 v rámci
rozpočtu finančná čiastka poukazovaná pre obec cca 200 000 €. Ďalej na riešenie rozvoja
obce v zmysle kúpnej zmluvy (odpredaj obecných pozemkov pre NDS a.s. Bratislava) sa
počíta finančná čiastka cca 70 000 € na úpravu a asfaltovanie miestnych komunikácií.
Predpokladáme riešenia:
- výmena časť dosák na lavici cez Váh
- prevádzková budova – výmena okien v spolupráci s nájomcom
- oprava obecného rozhlasu – od obecného úradu až Dolinky
- riešenie rozhlasu na starú železničnú stanicu
- kultúrny dom – javisko – opona, stoličky, kuchynka

- obecný úrad - skrine a podlahová krytina kancelárie, počítač
- oplotenie obecného ihriska, verejné osvetlenie
- DSoD, úprava potokov
- doprava, stroje, STK, poistky budov a strojov
11. Stanovenie priorít k rozpočtu na rok 2013
Starosta informoval, že je potrebné pripraviť návrh rozpočtu na rok 2013,príjmovú
a výdajovú časť. Vo výdajovej časti zahrnúť návrh riešenia úloh, rozpočet pripraviť
v rámci OcÚ, prerokovať vo finančnej komisii, v OR a následne v OZ do 15.12.2012.
12. Zmena otváracích hodín COOP Jednota - žiadosť
Starosta informoval o podanej žiadosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš o zmenu
otváracích hodín v prevádzke COOP Jednota Švošov – viď príloha č.3.
13. Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Miroslav Hrkút prečítal návrh na uznesenie, následne
starosta dal dotaz na prítomných poslancov o doplnenie a dal hlasovať.
15. Uznesenie
Uznesenie č.56/2012
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje :
1. návrhovú komisiu v zložení: p. Miroslav Hrkút, Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Peter Urmín
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. František Pompáš, Ing. Milan Široň
3. správu o činnosti OR od posledného OZ
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 57/2012
K bodu 3 Výsledky hospodárenia za I. polrok 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za I. polrok 2012:
Príjmová časť: 104 261,47 €
Výdajová časť 99 922,56 €
Rozdiel:
+ 4 338,91 €
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.58/2012
K bodu 4 Kúpna zmluva
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov:
ruší
1. uznesenie OZ č.14/2010 OZ, ktorým OZ schvaľuje v zmysle Kúpnej zmluvy
30201/KZ79/2010/Švošov2/0920/Fischer&Partners odpredaj parciel podľa čl. III. tejto
zmluvy pre kupujúceho Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č.45, Bratislava.
Uvedené parcely sú vo vlastníctve obce zapísané na LV č. 357 v Správe katastra
Ružomberok. Kúpna cena po navýšení predstavuje 70 543,87 €.
2. uznesenie OZ č.15/2010, ktorým OZ žiada starostu Ing. Andreja Kostilnika:
a) podpísať Kúpnu zmluvu číslo 30201/KZ79/2010/Švošov2/0920/Fischer&Partners pre
kupujúceho Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č.45, Bratislava.
b) podpísať Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a o budúcom zriadení vecného bremena
číslo X3130/Zoz88/Švošov2/0920/Fischer&Partners

Dôvod zrušenia uznesení č.14/2010 a č.15/2010: je pripravená nová kúpna zmluva č.
30201/KZ79/2012/Švošov2/1281/Fischer&Partners
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.59/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje :
Kúpnu zmluvu č. 30201/KZ79/2012/Švošov2/1281/Fischer&Partners:
predaj nehnuteľností – pozemkov, ktoré boli vytvorené zameraním geometrickým plánom
204-Rbk-27/2009 zo dňa 08. 10. 2009, plán overený Správou katastra Ružomberok pod č. 617/2009
dňa 15. 10. 2009 z pôvodných pozemkov zapísaných na LV č. 649 pre k. ú. Švošov v 1/1- ine

vo vlastníctve obce z pozemku parc. č. KN E 1448/1 o výmere 42 519 m2, druh pozemku
trvalé trávne porasty nasledovne:
diel 31 o výmere 268 m2 k pozemku parc. č. KN C 1326/13
diel 32 o výmere 5988 m2 k pozemku parc. č. KN C 1326/14
diel 33 o výmere 2668 m2 k pozemku parc. č. KN C 1326/15
diel 34 o výmere 92 m2 k pozemku parc. č. KN C 1326/16
diel 35 o výmere 6 m2 k pozemku parc. č. KN C 1326/17
diel 36 o výmere 34 m2 k pozemku parc. č. KN C 1326/18
z pozemku parc. č. KN E 2228 o výmere 1872 m2, druh pozemku orná pôda
diel 311 o výmere 15 m2, k pozemku parc. č. KN C 1467/6 druh pozemku ostatné plochy
Z pozemku parc. č. KN C 1282/2 o výmere 1 507 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, zapísaný na LV č. 357 pre k. ú. Švošov vo vlastníctve obce Švošov v 1/1- ine:
diel 1 o výmere 1 m2 k pozemku parc. č. KN C 1282/3, druh pozemku ostatné plochy
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. , Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO:
35 919 001.
Všetky novovytvorené pozemky registra C sú druhom ostatné plochy.
Kúpna cena, ktorá bola stanovená vo výške 1,2 násobku 6,48 €/m2, ktorá bude uhradená do
60 dní od rozhodnutia Správy katastra Ružomberok o povolení vkladu.
Uvedený pozemok sa predáva za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre
stavbu diaľnice D1, úseku Turany – Hubová, k. ú. Švošov. Poplatky súvisiace s prevodom
vlastníckych práv uhradí kupujúci.
Predaj pozemku sa uskutočňuje podľa ustanovenia §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.60/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu Ing. Andreja Kostilnika:
1. podpísať Kúpnu zmluvu číslo 30201/KZ79/2012/Švošov2/1281/Fischer&Partners pre
kupujúceho Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č.45, Bratislava.
2. podpísať Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a o budúcom zriadení vecného bremena
číslo X3130/Zoz88/Švošov2/0920/Fischer&Partners
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.61/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
Obecnému úradu zverejniť po schválení kúpnu zmluvu
č.30201/KT79/2012/Švošov2/1281/Fischer&Partners na internete.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.62/2012
K bodu 5 Zmluva o spolupráci – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
nesúhlasí
s podpísaním návrhu zmluvy o spolupráci medzi Obcou Švošov a Súkromným školským
strediskom záujmovej činnosti Liptovská Štiavnica . Dôvod: NR SR schválila zákon
o financovaní súkromných škôl záujmovej činnosti a centier voľného času s tým, že tieto
prostriedky budú poukazované na FO s trvalým pobytom pre obec.
Hlasovanie: Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.63/2012
K bodu 6 Informácia o výstavbe kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o výstavbe kanalizácie v obci Švošov
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.64/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu obce
1. v prípade asfaltovania niektorých ulíc v obci vyžiadať atesty hutniacich skúšok od
zhotoviteľa a riešiť asfaltovanie ulice Dolinky, Kostolná, Školská (asfaltovanie v obci
Švošov sa má riešiť v dĺžke cca 1 km)
2. v prípade väčšie dĺžky asfaltovania ako 1 km riešiť asfaltovanie časť ulice Okružná,
Skalky a časť Staničná
3. určiť komisiu pred začatím asfaltovania v zložení Ing. Ľubomír Sidor, Ing. František
Pompáš, p. Miroslav Hrkút
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.65/2012
K bodu 7 Informácia o riešení sťažnosti
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o riešení sťažnosti p. Štefana Hrkúta, Švošov 21
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.66/2012
K bodu 8 Informácia malé vodné elektrárne
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o malých vodných elektrárňach
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.67/2012
K bodu 9 Návrh riešenia úloh v roku 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
návrh riešenia úloh v roku 2013
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.68/2012
K bodu 10 Stanovenie priorít k rozpočtu na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
1. obecnému úradu pripraviť návrh rozpočtu na rok 2013 v príjmovej a výdajovej časti s tým,
že vo výdajovej časti zahrnúť riešenia úloh v roku 2013 :
- výmena časti dosák na lavici cez Váh
- prevádzková budova – výmena okien v spolupráci s nájomcom
- oprava obecného rozhlasu – od obecného úradu až Dolinky
- riešenie rozhlasu na starú železničnú stanicu
- kultúrny dom – javisko – opona, stoličky, kuchynka
- obecný úrad - skrine a podlahová krytina kancelárie, počítač
- oplotenie obecného ihriska
- DSoD
- doprava, stroje, STK, poistky budov a strojov
- potoky - úprava
- verejné osvetlenie
2. obecnému úradu v spolupráci s OŠK Švošov pripraviť darovaciu zmluvu na prevod budov
do majetku obce
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.69/2012
K bodu 11 Zmena otváracích hodín COOP Jednota - žiadosť
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
zmenu otváracích hodín pre predajňu COOP Jednota, prevádzka Švošov v zmysle podanej
žiadosti
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.70/2012
K bodu 12 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
na základe informácie výboru OŠK Švošov o darovaní budov vo vlastníctve OŠK Švošov
informáciu o darovaní budov pre Obec Švošov, ktorým dáva OŠK Švošov predbežný súhlas
na prípravu darovacej zmluvy pre Obec Švošov
Hlasovanie: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.71/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
zástupcovi starostu Ing. Petrovi Urmínovi pripraviť podklady k darovacej zmluve na budovy
OŠK Švošov pre Obec Švošov (zápisnicu, list vlastníctva, uznesenie)
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16.Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na OZ a 4. zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Pompáš
Ing. Milan Široň

