Zápisnica č.2 z OZ konaného dňa 15.2.2011
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti OR
4. XXX. ročník Švošovská pätnástka
5. Informácia o daniach a poplatkoch
6. Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1
7. Žiadosti o finančnú podporu
8. Nájomná zmluva - nebytové priestory
9. Poplatky za služby obce
10. Odmeňovanie poslancov
11. Diskusia – interpelácie
12. Návrh na uznesenie
13. Uznesenie
14. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na
druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Švošov a oboznámil ich s programom,
o ktorom nechal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa. 0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Pompáš, Ing. Ľudovít Švihorík,
Zdeno Pukaj
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút
3. Správa o činnosti OR
Starosta informoval poslancov o správe o činnosti OR od posledného OZ – zišla sa 2x
a to 11.1.2011 a 1.2.2011.
4. XXX. ročník Švošovská pätnástka
Starosta informoval o propozíciách pretekov behu na ceste Švošovská pätnástka XXX.
ročník, ktorý sa uskutoční dňa 26.3.2011. Propozície poslanci mali k dispozícii. Ďalej
starosta informoval o cenách vo finančnom vyjadrení, na tento rok sa počíta so sumou
415,- € ( v roku 2010 bolo 395,- €) a prekonanie traťového rekordu hlavná kategória muži
+ 10 € (najlepší čas 55:53).
5. Informácia o daniach a poplatkoch
Starosta podal informáciu poslancom o príjmovej časti za komunálne odpady za rok
2010 a taktiež o výdajovej časti za komunálny odpad v roku 2010. Poslanci mali
k dispozícii vypracovanú prílohu na príjmovú a výdajovú časť za komunálny odpad v
roku 2010. OR odporučila na rok 2012 vo VZN obce Švošov o miestnych daniach
a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upraviť
poplatok za komunálny odpad - ročný poplatok 14,- € - 15,- € na osobu.
6. Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1

Starosta informoval poslancov o doručenej „Správe o hodnotení a posudzovaní vplyvov
na životné prostredie“ , ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia na
rýchlostnú cestu R3 Dolný Kubín – diaľnica D1. Poslanci mali k dispozícii mapovú časť,
ďalej vyjadrenia dotknutých sídelných útvarov k realizácii navrhovanej činnosti a taktiež
mali k dispozícii zdôvodnený návrh ako najoptimálnejší z pohľadu vybratých kritérií - V3
modrý resp. jeho kombinácia so svetlo modrým subkombinácia V3d. Je potrebné
zapracovať kritériá resp. podmienky a požiadavky obce Švošov z predchádzajúcich
vyjadrení. Ďalej je potrebné žiadať možnosť napojenia výjazdu a zjazdu na rýchlostnú
komunikáciu R3 zo štátnej cesty medzi obcou Komjatná – Žaškov na horizonte, kadiaľ
bude prechádzať komunikácia R3. Toto napojenie by zlepšilo životné podmienky
obciam Párnica, Žaškov, Komjatná, Švošov, Stankovany, Ľubochňa. Verejné
prerokovanie uvedenej správy o hodnotení sa uskutoční dňa 16.2.2011 v obci Komjatná
o 17,30 hod. v kultúrnom dome
7. Žiadosti o finančnú podporu
Starosta informoval poslancov o doručených žiadostiach na poskytnutie finančných
prostriedkov a to :
- MOS Švošov – 1000,- € na prevádzkovú činnosť krúžkov
- Farský úrad Švošov – 5000,- € - 7 000,- € - náklady na úhradu nových lavíc v kostole,
OR odporučila schváliť OZ 5 000,- €
- OŠK Švošov – 10 000,- €, z toho 5 000,- € na prevádzku klubov OŠK a 5 000,- € na
opravu strechy budovy OŠK, ktorá zateká.
8. Nájomná zmluva - nebytové priestory
Starosta informoval poslancov OZ o odstúpení od zmluvy o prenájme, ktorú podala p.
Marta Pastulková, Ľubochňa 216 bez udania dôvodu ku dňu 28.2.2011
Zároveň starosta informoval o doručenej žiadosti p. Márie Rapošovej, bytom Mokraď
284/15, Hubová na prenájom uvedených nebytových priestorov na obchodné a skladové
účely , a to po ukončení nájmu p.Marty Pastulkovej, t.j. od 1.3.2011 do 28.2.2015.
Starosta informoval, že v zmysle zákona prenajaté priestory, ktoré obec ponúka, je
potrebné zverejniť na internete, vyhlásiť v obecnom rozhlase a zverejniť na úradnej tabuli
obce s nasledovným textom:
Prenájom nebytových priestorov v priestoroch obecného úradu,
prízemie, Školská 70, Švošov.
Obec Švošov, so sídlom Obecný úrad, Školská 70, Švošov ponúka na prenájom
priestory na užívanie ako obchodné a skladové priestory ( potraviny - mix) na adrese
Školská 70, Švošov a to od 1.3.2011.
Prenajímaná plocha:
obchodné priestory (predajná plocha) - 60 m2
skladové priestory (sklad potravín, drogéria, sklad prepraviek, šatňa, WC, umyvárka)
- 24 m2
spoločné priestory (chodba a rampa) - 14 m2
Celkom: 98 m2
Mesačný nájom činí 224,06 €.
Nájomca je povinný prehlásiť elektromer na svoju prevádzku od predchádzajúceho
prenajímateľa Potraviny Marta Market.
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov žiadame doručiť v lehote do 14.2.2011
v čase do 15.00 hod. na adresu : Obec Švošov, Obecný úrad, Školská 70, 034 91
Švošov
9. Poplatky za služby obce

Starosta informoval o navrhovaných poplatkoch obce za služby , ktoré OR odporučila
dňa 11.1.2011 schváliť OZ s platnosťou od 1.3.2011. Návrh poplatkov mali poslanci
k dispozícii .
10. Odmeňovanie poslancov
Starosta informoval poslancov OZ o navrhovaných zásadách odmeňovania poslancov OZ
obce Švošov a členov orgánov, zriadených OZ. Poslanci mali k dispozícii návrh zásad
odmeňovania.
11. Diskusia – interpelácie
P. Zdeno Pukaj – navrhol zverejniť zápisnicu a uznesenia z OZ na internetovú stránku
obce
Ing. Ľudovít Švihorík – informoval o skládke odpadu pri železničnom priecestí smerom
od Ľubochne, katastrálne územie Stankovany
Poslanci OZ žiadali upozorniť p. Ladislava Ondruša a p. Jozefa Ondruša o vyčistenie
verejných priestranstiev pred Hostincom Hrdoš.
Starosta odporučil uvedených občanov prizvať na ďalšie zasadnutie OR a riešiť tento
problém.
Ing. Iveta Kratková, hlavná kontrolórka – informovala poslancov o účtovnej závierke
OŠK Švošov, ďalej navrhla zníženie dotácie pre MOS Švošov na polovicu a to na 500 €.
Ing. Ľubomír Sidor – navrhol, aby spoločenské organizácie predložili doklady na použitie
finančnej dotácie od obce .
Starosta podal informáciu, že hlavná kontrolórka Ing. Iveta Kratková zabezpečuje
kontrolu účtovných dokladov na čerpanie finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
obce v zmysle zmluvy o dotácii.
12. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta dal dotaz na poslancov
OZ a dal hlasovať za uznesenie.
13. Uznesenie
Uznesenie č.18/2011
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
Hlasovali:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie č.19/2011
K bodu 3. Správa o činnosti OR
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2010
Hlasovali: Za: 7

Proti:

0

Uznesenie č.20/2011

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. zakúpenie nových stoličiek do kultúrneho domu v počte 120 ks
2. práce na I.polrok 2011:
- zabezpečovanie zimnej údržby
- čistenie verejných priestranstiev a budov vo vlastníctve obce
- čistenie ciest, priepustov, rigolov a potokov
- okopávanie stromčekov, kríkov a kvetov
- kosenie verejných priestranstiev a cintorína v zmysle činností DSoD
- príprava dokumentácie na riešenie výmeny strešnej krytiny na dome smútku
- výrub kríkov, vrbín pri vstupe do obce, pri cintoríne, železničnej stanici
- práce v drevinovom parku – výrub kríkov, úprava chodníka, čistenie potôčika
- oprava oporných múrov pri OcÚ a v časti Nad brehami
- ozvučenie KD – riešiť výberovým konaním
- čistenie požiarnej nádrže
- Švošovská pätnástka, Deň matiek
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č.21/2011
K bodu 4. XXX. ročník Švošovská pätnástka
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje:
1. propozície pretekov behu na ceste XXX. ročník Švošovská pätnástka
2. ceny vo finančnom vyjadrení v celkovej sume 415,- €
3. prekonanie traťového rekordu hlavná kategória muži 10,- €
4. zakúpenie vecných cien pre kategórie deti a žiaci
5. vyčleniť v zmysle smernice finančné prostriedky na občerstvenie, guláš, čaj, ozvučenie,
rozhodcov, dopravu na dovoz materiálu
Hlasovali: Za: 7

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.22/2011
K bodu 5. Informácia o daniach a poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
v zmysle VZN obce Švošov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa § 30 ods.1 písm.b) Sadzba poplatku zvýšiť paušálny
poplatok v roku 2012 za komunálny odpad na 0,039 € na osobu a deň ( ročný poplatok 14,23
€)
Hlasovali: Za: 7

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.23/2011
K bodu 6. Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
súhlasí
so správou o hodnotení a posudzovaní vplyvov na životné prostredie rýchlostnej cesty R3
Dolný Kubín – diaľnica D1 , ktorú zaslalo obci Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia
environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania,
Bratislava dňa 24.1.2011
Hlasovali: Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.24/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
na rýchlostnú cestu R3 zahrnúť pripomienky zo dňa 17.2.2010:
- zachovať asfaltovú cestu Švošov – Komjatná a zároveň ju upraviť a preasfaltovať po
dokončení rýchlostnej cesty R3 na šírkové parametre cca 4 - 4,5 m
- riešiť premostenie pre migráciu ľudí a zvery
- je potrebné riešiť premostenia pre prístup z východnej strany (št.cesta III.tr.), severne cca
300 m prístup k pozemkom, rodinným domom IBV a ťažbe dreva (úniková cesta CO),
ďalej severne nad Mlynom a Magovým Lazom zabezpečiť prístup do urbárnych lesov
Švošov a Komjatná
- riešiť menšie regulácie horských potôčikov, ktoré vytekajú z lesa a reguláciu potoka
Komjaťanka, ktorého vlastníkom je Povodie Váhu
- vysporiadanie pozemkov s občanmi a vyhodnotiť spoločenskú hodnotu pre obec Švošov
- po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu
- riešiť napojenie na rýchlostnú cestu R3 pri dostavbe cesty III/0701 v hranici
rozdeľujúceho katastra Žaškov a Komjatná a to pre obce Žaškov, Komjatná, Valaská
Dubová, Párnica, Švošov, Ľubochňa, Stankovany
Hlasovali:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.25/2011
K bodu 7. Žiadosti o finančnú podporu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a to:
a) Farský úrad Švošov v sume 5 000,- € - náklady na úhradu nových lavíc v kostole
b) OŠK Švošov v sume 10 000,- € - z toho 5 000,- € na prevádzku a 5 000,- na opravu
strechy klubu OŠK Švošov
c) MOS Švošov v sume 1 000,- € - na prevádzku krúžkov MOS Švošov

2. zakúpenie osobného motorového vozidla pre obec v maximálnej výške 11 000,- € s tým,
že jedna polovica bude použitá z finančných prostriedkov DSoD a druhá polovica z rozpočtu
obecného úradu, nákup riešiť prieskumom trhu a zverejniť na internetovej stránke obce
Hlasovali: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.26/2011
K bodu 8. Nájomná zmluva – nebytové priestory
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov na základe žiadosti p. Márie Rapošovej , bytom Mokraď
284/15, Hubová
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v prízemí budovy obecného úradu, prenajímaná plocha:
obchodné priestory (predajná plocha) - 60 m2 skladové priestory (sklad potravín, drogéria,
sklad prepraviek, šatňa, WC, umyvárka ) - 24 m2
spoločné priestory (chodba a rampa) - 14 m2
Celkom:
98 m2
Mesačný nájom : 224,06 €.
Hlasovali: Za:

7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.27/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
poveruje
starostu obce uzavrieť nájomnú zmluvu s p. Máriou Rapošovou, bytom Mokraď 284/15,
Hubová na dobu určitú od 1.3.2011 do 28.2.2015
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.28/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
ukončenie Zmluvy o prenájme nehnuteľnosti s p. Martou Pastulkovou, Ľubochňa č.216 –
potraviny Marta Market, na adrese Švošov, Školská 70 ku dňu 28.2.2011
Hlasovali: Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.29/2011
K bodu 9. Poplatky za služby obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
poplatky obce za služby od 1.3.2011
Hlasovali: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.30/2011
K bodu 10. Odmeňovanie poslancov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov OZ obce Švošov a členov orgánov, zriadených OZ
Hlasovali: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.31/2011
K bodu 11. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu obce
upozorniť starostu obce Stankovany p. Rudolfa Baleju na nelegálnu skládku odpadu pri
železničnom priecestí
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

14.Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Miroslav Hrkút

