Zápisnica č.3 z OZ konaného dňa 6.9.2016
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zhodnotenie plnenia úloh
5. Výsledky hospodárenie za rok 1.polrok 2016
6. Správa nezávislého audítora za rok 2015
7. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - návrh
8. Nájomná zmluva – rodinný dom s.č.66
9. Priority hlavných úloh na rok 2017
10.Informácia o podaných projektoch o NFP z eurofondov
11. VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Švošov - návrh
12. Diskusia – interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Uznesenie
15. Záver
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na treťom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Poslanec Ing. Ľubomír Sidor sa ospravedlnil za neúčasť na OZ z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Dušan Roštek, Miroslav Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Miroslav Straka, Ing. Peter Urmín
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé predchádzajúce uznesenia a oboznámil
prítomných s ich plnením – príloha č.1
4. Zhodnotenie plnenia úloh
Starosta Ing. Milan Široň informoval o plnení úloh v prvom polroku 2016. Uviedol fakt,
že práce na nadstavbe objektu vo vlastníctve pána Ladislava Ondruša pokračujú avšak
nie je možné teraz riešiť prestavbu sociálnych zariadení v priestoroch kultúrneho domu.
Uviedol, že v rozhovore s pánom Ladislavom Ondrušom tento uviedol, že v týchto dňoch
rieši práce na stavbe krovu a následne bude pokrývať strechu. Taktiež uviedol, že súčasne
bude riešiť dopojenie strechy kultúrneho domu k obvodovému múru nadstavby.
5. Výsledky hospodárenie za rok 1.polrok 2016
Starosta Ing. Milan Široň informoval o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2016,
príjmová časť rozpočtu je 186 182,70 €, výdajová časť rozpočtu: 160 960,27 €,
rozdiel: + 25 222, 43 €. Príloha č. 2
6. Správa nezávislého audítora za rok 2015
Starosta Ing. Milan Široň predložil správu nezávislého audítora za rok 2015- Príloha č.3

7. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – návrh
Starosta Ing. Milan Široň predložil návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb.
Uviedol, že obecný úrad je spokojný s prácou terajšieho audítora a navrhol uzavrieť
zmluvu. Príloha č. 4/1 a 4/2
8. Nájomná zmluva – rodinný dom s.č.66
Starosta Ing. Milan Široň predložil návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Švošov a pani
Martinou Kratkovou o nájme rodinného domu s.č. 66, ktorý je v majetku Obce Švošov.
Príloha č.5
9. Priority hlavných úloh na rok 2017
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o prácach na druhý polrok 2016, kde by
sa začali práce na rekonštrukcii WC v KD, ak to bude možné zo strany p. Ladislava
Ondruša.
Posledné kosenie, príprava sviatku všetkých svätých
Slávnostné otvorenie Švošovského turisticko-náučného chodníka.
Dokončenie rozšírenia začiatku ulice Okružná
Zaizolovanie severnej steny rodinného domu s.č. 66
Dokončenie oporného múru pre multifunkčné ihrisko – veniec
Dokončenie rekonštrukcie priestoru pod schodmi na dome smútku
Podľa schválených projektov na eurofondy
Príprava na zimu, traktory, snežná fréza, náradie
Zapracovanie požiadaviek občanov z verejného hovoru do krátkodobých a dlhodobých
plánov
Spolufinancovanie modernizácie kuchyne pri C ZŠ s MŠ sv.Matúša Švošov
10.Informácia o podaných projektoch o NFP z eurofondov
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o stave podaných projektov o NFP
z eurofondov v rámci Programu rozvoja vidieka. Uviedol, že sa viackrát pokúšal dovolať
na Pôdohospodársku platobnú agentúru, avšak okrem spojovateľky sa tam nik neozýva.
Podľa informácií z poradenskej firmy, ktorá nám pripravovala žiadosti o NFP je situácia
zabrzdená, je tam nový generálny riaditeľ a v najhoršom prípade môže nastať situácia,
kedy budeme musieť podať nanovo tieto žiadosti. Ubezpečili nás však o tom, že už
nebudeme musieť znova platiť za podanie žiadostí. Starosta informoval, že všetky
podporné dokumenty sú platné a mali by byť platné do konca obdobia 2014 – 2020.
11. VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Švošov - návrh
Starosta informoval poslancov o nutnosti novelizovania VZN o niektorých podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Švošov č. 1/2012
zo dňa14.02.2012 a VZN obce Švošov Trhový poriadokč.1/2009.
Poslanci mali návrh nového VZN č.2/2016 s prílohou č.1 k dispozícii, v ktorom boli
zapracované pripomienky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský
Mikuláš zo dňa 6.9.2016 – príloha č.6
12.Diskusia – interpelácie
V rámci diskusie starosta Ing. Milan Široň:
- podal správu o uskutočnenom Dni Švošova,
- pozval prítomných na otvorenie náučného chodníka dňa 24.9.2016,
- informoval prítomných poslancov o pripravovaných preventívnych protipožiarnych
prehliadkach domov,
- podal informáciu o pripravovanej zmluve SSE o rekonštrukcii zvyšku obecného
osvetlenia a o zámere podať žiadosť o preložku stĺpa, ktorý sa nachádza pri
rozšírenej ceste na ulici Okružná,
- mimoriadna situácia na ceste 3. Triedy – vyhlásená dňa 29.7.2016

-verejné prerokovanie diaľnice D1 Turany – Hubová – Vplyv na životné prostredie, ktoré
sa konalo dňa 24.8.2016 v budove OcÚ Švošov ( stredisko údržby diaľnic v katastri
Švošov)
- prejednanie návrhu rekonštrukcie kultúrneho domu – výkresová dokumentácia
a rozhodnutie čo zapracovať z tepelno-technickej štúdie
Ing. Peter Urmín – informoval o školskom ihrisku (zaviesť poriadok školského ihriska)
Ing. Ľudovít Švihorík – dotaz na riešenie stavu reklamácie ciest po vybudovaní
kanalizácie.
13. Návrh na uznesenie
P. Miroslav Hrkút prečítal návrh na uznesenie a následne starosta obce Ing. Milan
Široň vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o uznesení.
14. Uznesenie
Uznesenie č.29/2016
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Dušan Roštek, Miroslav Hrkút
2. overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Straka, Ing. Peter Urmín
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.30/2016
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č. 11 – 28 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.31/2016
K bodu 4 Zhodnotenie plnenia úloh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o vykonaných prácach v obci za 1. polrok 2016
Hlasovanie: Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.32/2016
K bodu 5 Výsledky hospodárenie za rok 1.polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2016:
Príjmová časť: 186 182,70 €
Výdajová časť: 160 960,27 €
Rozdiel:
+ 25 222,43 €
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.33/2016
K bodu 6 Správa nezávislého audítora za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.34/2016
K bodu 7 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Dohodu o skončení platnosti Zmluvy o vykonávaní audítorských služieb zo dňa 10.12.2012
a to ku dňu 30.6.2016
2. Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s dodávateľom AT – AUDIT, s.r.o., M.Hattalu
2298/19, Dolný Kubín v zastúpení Ing. Ladislav Adamec – konateľ spoločnosti
s platnosťou od 1.7.2016 na dobu neurčitú.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.35/2016
K bodu 8 Nájomná zmluva – rodinný dom s.č.66
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Nájomnú zmluvu Obce Švošov s p. Martinou Kratkovou na rodinný dom s.č.66, ktorý je vo
vlastníctve obce Švošov na dobu určitú 1 rok, výška nájomného 150,- €
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.36/2016
K bodu 9 Priority hlavných úloh na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostu o prioritách hlavných úloh na rok 2017
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.37/2016
K bodu 10 Informácia o podaných projektoch o NFP z eurofondov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce ohľadne podaných projektov o NFP z eurofondov
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.38/2016
K bobu 11 VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Švošov – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
1.VZN č. 1/2009 Trhový poriadok zo dňa 22.4.2009
2. VZN č.1/2012 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Švošov zo dňa 14.2.2012
Hlasovanie: Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.39/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Švošov č. 2/2016

2. Príloha č.1 k VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Švošov Trhový poriadok - Pre príležitostný trh a Pre
ambulantný predaj
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
15. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na treťom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Straka
Ing. Peter Urmín

