Zápisnica č.1 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Švošov
zo dňa 7.12.2018
Program:
1)
Štátna hymna
2)
Otvorenie zasadnutia,
3)
Určenie návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice,
4)
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva,
5)
Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
6)
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
7)
Vystúpenie starostu.
8)
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
9)
Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
10) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov.
12) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
13) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
14) Určenie platu starostu.
15) Rozpočtové opatrenie 5/2018
16) VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
17) VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2019
18) Rozpočet na rok 2019
19) Určenie inventarizačnej komisie
20) Diskusia-interpelácie
21) Návrh na uznesenie
22) Uznesenie
23) Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1)

Štátna hymna
Starosta Ing. Milan Široň otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ štátnou hymnou
Slovenskej republiky.

2)

Otvorenie zasadnutia,
Starosta Ing. Milan Široň privítal všetkých prítomných – doterajších poslancov OZ
novozvolených poslancov OZ, hlavnú kontrolórku , predsedníčku miestnej volebnej
komisie a hostí. Slávnostným príhovorom poďakoval doterajším poslancom obecného
zastupiteľstva obce Švošov Ing. Petrovi Urmínovi, Miroslavovi Strakovi a Miroslavovi
Hrkútovi za ich dlhoročné pôsobenie v zastupiteľstve a pomoc pri spravovaní obce

Švošov. Taktiež ich požiadal do budúcna o spoluprácu a ďalšiu podporu, pretože
v našej obci je potrebná každá šikovná ruka a každý dobrý nápad.
Vyjadril potešenie nad novým poslaneckým zborom a nádej do budúcna na
pokračovanie dobrej spolupráce a napredovaní obce Švošov minimálne tak dobre, alebo
lepšie ako doteraz.
3)

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor
Starosta Ing. Milan Široň určil overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Mgr. Anna
Rošteková

4)

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva.
Starosta Ing. Milan Široň vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Oľgu
Hrkútovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do samosprávy obce, ktoré
sa konali dňa 10.11.2018 – viď príloha č.1 zápisnica miestnej volebnej komisie.

5)

Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Po oboznámení sa s výsledkami volieb, novozvolený starosta obce Ing. Milan Široň
zložil sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom – viď príloha č.2. Následne predsedníčka
miestnej volebnej komisie p. Oľga Hrkútová odovzdala novozvolenému starostovi Ing.
Milanovi Široňovi osvedčenie o zvolení za starostu.

6)

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
Starosta Ing. Milan Široň vyzval Mgr. Annu Roštekovú, aby prečítala sľub poslancov a
následne novozvolení poslanci OZ – Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Ľubomír Sidor, Ing.
František Roštek, Dušan Roštek, Ing. Matej Kulich, Ing. Filip Kalman a Mgr. Anna
Rošteková zložili sľub poslanca OZ a potvrdili ho svojimi podpismi – viď príloha č.3
list 1-7. Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Oľga Hrkútová im zároveň
odovzdala osvedčenia o zvolení za poslancov OZ.

7)

Vystúpenie starostu.
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval predsedníčke miestnej volebnej komisie p. Oľge
Hrkútovej za bezproblémový priebeh tohtoročných komunálnych volieb, ktoré sa konali
dňa 10.11.2018. Taktiež poďakoval všetkým členom miestnej volebnej komisie ako aj
šoférovi za hladký priebeh sčítavania hlasov a odovzdanie výsledkov volieb obvodnej
volebnej komisii v Ružomberku.
Zároveň poprial veľa úspechov a verejnoprospešných rozhodnutí novým poslancom
obecného zastupiteľstva a apeloval na nových poslancov s prosbou o spoluprácu pri
všetkých kultúrno-spoločenských a športových akciách konaných v našej obci. Vyslovil
prosbu smerovanú na mladých poslancov, aby zapracovali na založení novej komisie,
ktorá by bola nápomocná pri vytváraní žiadostí na jednotlivé výzvy nadácií
a organizácií podporujúcich dobrovoľnícku činnosť na malých projektoch. V závere
ešte raz poďakoval končiacim poslancom za ich prácu a prínos pre obec Švošov.

8)

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
Následne starosta Ing. Milan Široň oboznámil nových poslancov OZ s programom
zasadnutia OZ a dal hlasovať za schválenie tohto programu.

Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:0

9)

Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
Starosta informoval poslancov o obecnej rade, jej náplni práce. Do OR boli navrhnutí:
Ing. Ľudovít Švihorík, ako zástupca starostu (zástupcu starostu spravidla vykonáva
poslanec, ktorý získal najviac hlasov v komunálnych voľbách), Ing. Filip Kalman, Ing.
Ľubomír Sidor a Ing. František Roštek.
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že OR sa zúčastňuje aj
hlavný kontrolór Ing. Iveta Kratková.
Taktiež uviedol, že Obecná rada sa v poslednom čase zvolávala sporadicky a len pri
veľmi dôležitých rozhodnutiach, ktoré vyžadovali prejednanie pred obecným
zastupiteľstvom, avšak tento orgán samosprávy je potrebný, aby sa predišlo zdĺhavým
rokovaniam obecného zastupiteľstva a aby sa lepšie zhodnotili rozhodnutia OZ.

10)

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta Ing. Milan Široň informoval o zriadených komisiách pri OZ. Obecné
zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány, do ktorých boli navrhnutí predsedovia a členovia
z radov poslancov ako aj z občanov obce Švošov – viď príloha č 4.

11)

Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov.
Do tejto komisie boli navrhnutí: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor, Mgr. Anna
Rošteková.

12) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Starosta Ing. Milan Široň navrhol do funkcie poslanca povereného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva svojho zástupcu Ing. Ľudovíta Švihoríka, ako
kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý získal od voličov v komunálnych
voľbách najvyšší počet hlasov.
13) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4
ods.1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Starosta Ing. Milan Široň navrhol do funkcie poslanca, ktorý bude v prípade
neprítomnosti starostu zastávať funkciu sobášiaceho poslanca Ing. Františka Rošteka.
14) Určenie platu starostu.
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o doterajšom plate starostu
schválenom na predošlom zastupiteľstve a uviedol podrobné informácie o tvorbe platov
starostov a schvaľovaní konkrétneho platu starostu obce Švošov. Následne otvoril
samostatnú diskusiu k tomuto bodu tak, aby sa každý poslanec mohol vyjadriť k tejto
problematike. Po diskusii nechal hlasovať o tomto bode podľa hlasovacieho poriadku
samostatne, aby nedošlo k nedorozumeniam.
15) Rozpočtové opatrenie 5/2018
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil a oboznámil poslancov s rozpočtovým
opatrením – príloha č.5

- Navýšenie - podielových daní
- Navýšenie - NFP – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 28 814,- €
- Výdaj – Dotácia DHZ Švošov – platba 5000,- € za práce pri rekonštrukcii osvetlenia
Starosta uviedol pre dokreslenie situácie, že aj tak sa nedá presne povedať, koľko príde
podielových daní v decembri takže úplné znenie rozpočtu za rok 2018 sa bude
dopracovávať do konca januára 2019.
16) VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval o návrhu VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2019 pre
budúce obdobie, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Švošov a internetovej
stránke obce od posledného zastupiteľstva, takže bola dodržaná zákonná lehota min. 15
dní pred jeho schvaľovaním. Súčasné VZN bolo naposledy schvaľované v roku 2016 na
rok 2017 - príloha č.6. Prítomných poslancov informoval, že navrhnuté VZN nebolo
nikým pripomienkované, takže ho odporúča na schválenie súčasnému poslaneckému
zboru obecného zastupiteľstva.
17) VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2019
Starosta obce Ing. Milan Široň predniesol informáciu ohľadom VZN o určení výšky
dotácie pre Cirkevnú ZŠ s MŠ sv. Matúša vo Švošove na rok 2019 – príloha č.7. Tento
rok bola hodnota koeficientu - výška dotácie na jedného žiaka 84,17 € a na rok 2019 je
predpoklad navýšenie koeficientu na cca 90-92 €. Podľa sumáru zriaďovateľa zo dňa
15.9.2018 je 34 detí v materskej škole a 44 detí stravujúcich sa v ŠJ a 22 detí v ŠKD.
V roku 2018 bola poskytnutá dotácia po úprave vo výške 88 396,66 € (95% dotácie).
Tento rok vychádza výška dotácie pri 100% dotácii vo výške 95 903 € (pri koeficiente
84,17 €). Výšku dotácie na 1 dieťa s trvalým pobytom v obci Švošov a 1 krúžok pre
centrá voľného času navrhujeme zachovať vo výške 50 €.
Starosta dal návrh na schválenie dotácie vo výške 100 % čo je o 7 500 € viac ako bola
dotácia v roku 2018, avšak uviedol, že ak sa rapídne zvýši koeficient na žiaka oproti
minulému roku opäť budeme musieť pristúpiť na najbližšom zastupiteľstve
k prehodnoteniu výšky dotácie vzhľadom na celkový rozpočet obce a možné investičné
požiadavky na rok 2019.
18) Rozpočet na rok 2019
Starosta informoval poslancov o návrhu rozpočtu obce na roky 2019,2020 a 2021, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce po poslednom
zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, aby sa dodržal zákonný termín min. 15 dní pred
schvaľovaním tohto rozpočtu. Do rozpočtu na rok 2019 boli zapracované žiadosti
o dotácie od jednotlivých organizácií. Ďalej informoval, že návrh rozpočtu na roky
2019 je vyrovnaný, rozpočtovaný príjem a výdaj na rok 2019 je vo výške 326 420,-€
- príloha č.8. Pre naozaj úplné informácie pre nových poslancov OZ starosta uviedol
všetky doplňujúce informácie, ktoré úzko súvisia s hospodárením v obci Švošov tak,
aby mali ucelený obraz o stave financií v rozpočte obce Švošov.

19) Určenie inventarizačnej komisie
Starosta informoval, že je potrebné schváliť inventarizačnú komisiu. Inventarizačná
komisia zodpovedá za priebeh inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov. Taktiež vykonáva návrh na vyradenie majetku morálne a fyzicky
opotrebovaného. Do inventarizačnej komisie starosta navrhol: Ing. Ľudovíta Švihoríka za
predsedu a členov inventarizačnej komisie Janku Babalovú a Oľgu Hrkútovú.
20) Diskusia-interpelácie
- Mgr. Anna Rošteková sa informovala o separovaní odpadov v obci
- Dušan Roštek sa informoval o stave cesty na IBV (pri RD p. Miroslava Pukaja)
- starosta informoval prítomných o riešení cesty a jej opravy s p. Richtárikom (Riline
Ružomberok)
- starosta ďalej informoval poslancov o poruchách na traktore, ktorý je vo vlastníctve
obce ( problém pri prácach v zimnom období) a o návrhu osvetlenia stojana na
adventnom venci pri kostole
- Ing. Ľubomír Sidor sa informoval o stave opravy verejného osvetlenia na ul. Skalky
a zároveň poďakoval starostovi obce za znovu obnovenie vydávania mesačníka
časopisu Hrdoš
- Starosta informoval o problémoch v komunikácii a prácach s firmou, ktorá má
zabezpečovať opravy verejného osvetlenia v obci , problémy sa priebežne riešia
- Starosta zároveň povzbudil poslancov k písaniu tém do časopisu Hrdoš a ich zasielaniu
21) Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenia a starosta Ing.
Milan Široň dal hlasovať za uznesenia.

22) Uznesenie
Uznesenie č.44/2018
K bodu 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor
2. Overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Mgr. Anna Rošteková
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.45/2018
K bodu 4 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení
o zvolení
novozvolenému
starostovi
a poslancom
novozvoleného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu o výsledkoch volieb na starostu obce Švošov a na poslancov obecného zastupiteľstva
obce Švošov prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce Švošov
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2018
K bodu 5 Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že

novozvolený starosta obce Švošov Ing. Milan Široň zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.47/2018
K bodu 6 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing.
Ľubomír Sidor, Ing. František Roštek, p. Dušan Roštek, Ing. Matej Kulich, Ing. Filip Kalman,
Mgr. Anna Rošteková zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.48/2018
K bodu 7 Vystúpenie starostu.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Milana Široňa
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.49/2018
K bodu 8 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Švošove
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č.50/2018
K bodu 9 Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
A) z r i a ď u j e
obecnú radu,
B) volí za členov obecnej rady:
1. Ing. Ľudovít Švihorík, zástupca starostu, člen rady
2. Ing. Ľubomír Sidor, člen rady
3. Ing. Filip Kalman, člen rady
4. Ing. František Roštek, člen rady
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.51/2018
K bodu 10 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
zriaďuje
1. finančno-sociálnu komisiu
2. komisiu pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie
3. stavebno-rozvojovú komisiu
4. komisiu pre vzdelanie, kultúru a šport
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.52/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
1. Ing. Ľudovít Švihorík za predsedu a Ing. Matej Kulich a Ing. Filip Kalman za členov
finančno-sociálnej komisie
2. Ing. Ľubomír Sidor za predsedu a Ing. František Roštek a Dušan Roštek členov komisie
pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie
3. Ing. Matej Kulich za predsedu a Ing. Radoslav Povala a Mgr. Anna Rošteková za členov
stavebno- rozvojovej komisie
4. Mgr. Anna Rošteková za predsedu a Ing. František Roštek, Dušan Roštek a Lucia Olosová
za členov komisie pre vzdelanie, kultúru a šport
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2018
K bodu 11 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
A)
zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) volí
1. predsedu komisie Ing. František Roštek,
2. členov komisie: Ing. Ľubomír Sidor, Mgr. Anna Rošteková
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.54/2018
K bodu 12 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
poveruje
poslanca Ing. Ľudovíta Švihoríka zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.55/2018
K bodu 13 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle
§ ods.1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
poverenie sobášiaceho poslanca pre nové volebné obdobie r.2019 – r.2022 Ing. Františka
Rošteka.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č.56/2018
K bodu 14 Určenie platu starostu.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing.
Milana Široňa zvyšuje o 30 %.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Uznesenie č.57/2018
K bodu 15 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.5/2018 v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.58/2018
K bodu 16 VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN obce Švošov č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schválené uznesením č. 63/2016 dňa 13.12.2016
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.59/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.60/2018
K bodu 17 VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia
na rok 2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.61/2018
K bodu 18 Rozpočet na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Ivety Kratkovej k rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.62/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje

rozpočet obce na rok 2019 na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.63/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
v zmysle §4 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na
roky 2019, 2020 a 2021 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.65/2018
K bodu 19 Určenie inventarizačnej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
zriaďuje
Inventarizačnú komisiu v zložení:
1. Ing. Ľudovít Švihorík - predseda komisie
2. Janka Babalová - člen komisie
3. Oľga Hrkútová - člen komisie
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
23. Záver
Starosta obce Ing. Milan Široň poďakoval novozvoleným poslancom OZ a hlavnej
kontrolórke za aktívnu účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Dušan Roštek
Mgr. Anna Rošteková

