Zápisnica č.3 zo zasadnutia OZ dňa 28.5.2013
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výsledky hospodárenia za rok 2012
5. Záverečný účet a výročná správa
6. Inventarizácia majetku
7. Úprava rozpočtu na rok 2013
8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - návrh
9. Informácia o zabezpečení prác v obci na 2.polrok 2013
10. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
11. Projekt na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci – informácia
12. Malá vodná elektráreň – informácia
13. Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15. Uznesenie
16. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich
s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Pompáš, p. Miroslav Hrkút, p. Zdeno
Pukaj
Starosta určil overovateľ zápisnice: Ing. Peter Urmín, Ing. Ľudovít Švihorík
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta informovalo plnení uznesenia od.č.1/2013 po uznesenie č.15/2013, viď príloha
č.1.
4. Výsledky hospodárenia za rok 2012
Starosta informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia za rok 2012.
Príjmová časť: 223 136,3 €
Výdajová časť: 223 136,3 €
Rozdiel:
0,- €
Ďalej starosta informoval poslancov, že v podielových daniach pre FO dostala obec
menej o 7000 €. Poslanci mali k dispozícii rozpočet na rok 2012 v príjmovej a výdajovej
časti, viď príloha č.2
5. Záverečný účet a výročná správa
Informáciu o záverečnom účte a výročnej správe podala p. Jana Hrkútová, účtovníčka
OcÚ, viď príloha č. 3 a 4.
6. Inventarizácia majetku
Informáciu o inventarizácii majetku obce podala p. Jana Hrkútová, účtovníčka OcÚ, viď
príloha č.5.
7. Úprava rozpočtu na rok 2013
Starosta informoval poslancov, že v podielových daniach dochádza k navýšeniu o
12 460 € ( návrh rozpočtu MF) a na opravu výtlkov miestnych komunikácií o 966 €.
Zároveň dochádza k navýšeniu v kapitálových príjmoch za odpredaj nehnuteľnosti –

pozemkov pre NDS a.s. (výstavba diaľnice D1 Turany –Hubová) vo výške 70 544 €, na
originálne kompetencie o 1844 €.
Z tohto dôvodu sa upravuje rozpočet na rok 2013 v príjmovej časti:
- 12 460 € v podielových daniach,
- 70 544 € v kapitálových príjmoch,
966 € na výtlky miestnych komunikácií, kapitola 111
1844 € príjmy pre originálne kompetencie školstvo, kapitola 111 (list príloha)
Celkové navýšenie rozpočtu na rok 2013 v príjmovej časti je o 85 814 €.
Výdajová časť rozpočtu na rok 2013 navýšenie:
- 966 € výtlky miestnych komunikácií, kapitola 111
- 1 844 € Školstvo originálne kompetencie pre nepedagogických zamestnancov, kapitola
111
- kapitálové výdaje: cesty, obecné ihrisko, javisko v KD, OcÚ, PB
- 12 460 € bežné výdaje - správa OcÚ
8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi – návrh
Starosta informoval o novom návrhu VZN o odpadoch, poslanci mali návrh VZN
k dispozícii, viď príloha č.6. Obec zabezpečovala podpísanie zmlúv a splnomocnení s
občanmi ohľadne vytvárania kompostovísk, k dnešnému dňa podpísaných 503 občanov.
9. Informácia o zabezpečení prác v obci na 2.polrok 2013
Starosta informoval o zabezpečení prác a úloh v 2.polroku 2013:
- cintorín – kosenie priestranstiev a v jeho okolí
- verejné priestranstvá – kosenie
- čistenie rigolov, potokov a ich úprava (intravilán a extravilán)
- úprava a čistenie potoka v drevinovom parku
- úprava a údržba chodníkov, drevín a zelene v drevinovom parku
- údržba a úprava drevín, zelene v intraviláne obce
- oplotenie obecného ihriska
- asfaltovanie miestnych komunikácií
- KD – modernizácia javiska
- Deň Švošova 7.ročník (deň konania 25.8.2013)
- Úcta k starším v mesiaci október 2013 – spolupráca s Jednotou dôchodcov Švošov
- Mikuláš
- príprava a zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií – materiál, technika
- vianočná výzdoba v obci
10. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Starosta informoval, že sa započali výkopové práce, na št. ceste III. tr. bol preložený
železničný kábel, ďalej bola vykonaná preložka vodovodného potrubia od p. Víťaza po p.
Kratku Vladimíra, od starého rezerváru za hranicu pozemku Ing. Pompáša v Dolinkách,
vykonávali sa asfaltovacie práce, osadzovanie čerpacích staníc.
11. Projekt na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci – informácia
Starosta informoval, že na základe žiadosť SIEA Banská Bystrica nám bolo schválené
predĺženie verejného obstarávania o 60 dní, ďalej bol prekonzultovaný technický návrh
riešenia p.Ing. Skopalom – projektový manažér s Ing. Kosom – pracovník SIEA Banská
Bystrica. Návrh technického riešenia je potrebné po vypracovaní zaslať na schválenie
SIEA Banská Bystrica. Po schválení je potrebné do 40 dní riešiť verejné obstarávanie –
viď príloha č.7 schválenie žiadosti.
12. Malá vodná elektráreň – informácia
Starosta informoval poslancov, že OÚ ŽP Ružomberok dal svojim rozhodnutím
posudzovať MVE v zmysle EIA – viď príloha č.8.

13. Diskusia – interpelácie
Ing. Široň – pýtal sa na situáciu pri pochovávaní.
Starosta informoval, že do budúcnosti bude potrebné zaoberať sa s uzatvorením zmluvy
s firmou, ktorá zabezpečí kopanie hrobu spolu s ostatnými úkonmi pri pochovávaní.
Ing. Široň – asfaltovanie komunikácií - na spojovacích miestach na cestách IBV
( križovatky), je potrebné cesty spodnej a hornej časti riešiť preasfaltovaním (zlý
prístup v zimných mesiacoch).
Poslanci žiadali listom osloviť majiteľov pozemkov na IBV, aby si zabezpečili prípojky
(voda, elektrika) k pozemkom ešte pred asfaltovaním komunikácií, umiestniť chráničky,
uložiť im termín do12 mesiacov. Po uvedenom termíne bude potrebné pri výstavbe
rodinných domov urobiť pretlak popod cestu, obecný úrad po tomto termíne nedá súhlas
na rozkopávku ciest.
Ing. Švihorík – informoval, že p. Ján Zverec miešal betón na novo preasfaltovanej ceste
(ulica Skalky) a po ukončení prác cestu neočistil.
14. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta dal dotaz na poslancov
a dal hlasovať.
15. Uznesenie
Uznesenie č.16/2013
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pompáš, Miroslav Hrkút, Zdeno Pukaj
2. overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Ing. Ľudovít Švihorík
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.17/2013
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
uznesenia č.1-10, 12-1515 boli splnené a uznesenie č.11/2013 Obvodný úrad ŽP
Ružomberok žiada svojim rozhodnutím aby predložený zámer na MVE Švošov bol
posudzovaný v zmysle zákona 24/2006 Z.z. (EIA)
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.18/2013
K bodu 4 Výsledky hospodárenia za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. výsledky hospodárenia za rok 2012:
príjmová časť 223 136,30 €
výdajová časť 223 136,30 €
rozdiel
0,– €
2. rozpočtové opatrenie č.4/2012 príjmová a výdajová časť 10 800 € v zmysle prílohy
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.19/2013
K bodu 5 Výročná správa a záverečný účet
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Výročnú správu a záverečný účet za rok 2012
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.20/2013
K bodu 6 Inventarizácia majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
inventarizáciu majetku obce v zmysle inventarizačných súpisov v zmysle prílohy
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.21/2013
K bodu 7 Úprava rozpočtu na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1/2013:
Príjmová časť:
- 12 460 € v podielových daniach,
- 70 544 € v kapitálových príjmoch,
966 € na výtlky miestnych komunikácií, kapitola 111
1844 € príjmy pre originálne kompetencie školstvo, kapitola 111 (list príloha)
Celkové navýšenie rozpočtu na rok 2013 v príjmovej časti je o 85 814 €.
Výdajová časť :
- 966 € výtlky miestnych komunikácií, kapitola 111
- 1 844 € Školstvo originálne kompetencie pre nepedagogických zamestnancov, kapitola
111
- 40 000 € kapitálové výdaje: cesty, obecné ihrisko, javisko v KD, OcÚ, PB
- 12 460 € bežné výdaje - správa OcÚ
Celkové navýšenie rozpočtu na rok 2013 vo výdajovej časti je 55 270 €.
Rozdiel: + 30 544 € (prebytkový rozpočet na rok 2013)
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.22/2013
K bodu 8 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Švošov č. 5/2003 z 12.12.2003 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi obce Švošov, v znení nariadenia
č.9/2004, nariadenia 2/2006 a nariadenia 3/2006.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.23/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Švošov č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.24/2013
K bodu 9 Informácia o zabezpečení prác v obci na 2.polrok 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
zabezpečenie prác na 2.polrok 2013:
- cintorín – kosenie priestranstiev a v jeho okolí
- verejné priestranstvá – kosenie
- čistenie rigolov, potokov a ich úprava (intravilán a extravilán)
- úprava a čistenie potoka v drevinovom parku
- úprava a údržba chodníkov, drevín a zelene v drevinovom parku
- údržba a úprava drevín, zelene v intraviláne obce
- oplotenie obecného ihriska
- asfaltovanie miestnych komunikácií
- KD – modernizácia javiska
- Deň Švošova 7.ročník (deň konania 25.8.2013)
- Úcta k starším v mesiaci október 2013 – spolupráca s Jednotou dôchodcov Švošov
- Mikuláš
- príprava a zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií – materiál, technika
- vianočná výzdoba v obci
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2013
K bodu 10 Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o výstavbe kanalizácie v obci Švošov, ktorú podal Ing. Andrej Kostilnik, starosta
obce
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.26/2013
K bodu 11 Projekt na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o projekte na „Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci
Švošov“, ktorú podal Ing. Andrej Kostilnik, starosta obce
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.27/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
zmenu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov“, ktorú
vypracovala firma GreEnergy Slovakia, s.r.o., Žilina
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.28/2013
K bodu 12 Malá vodná elektráreň – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú Ing. Andrejom Kostilnikom, starostom obce, o rozhodnutí o
posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre MVE Švošov, ktoré vydal Obvodný úrad
životného prostredia Ružomberok
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16.Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na treťom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Ing. Ľudovít Švihorík

