Zápisnica č.3 z OZ dňa 7.5.2015
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti OR od posledného OZ
5. Zhodnotenie úloh
6. Informácia o havarijnom stave kotolne
7. Rokovanie vlády v Ružomberku - informácia
8. Švošovská pätnástka - informácia
9. Žiadosť p. Ladislav Ondruš
10. Deň, matiek, Deň detí a Deň Švošova – informácia
11. Plat starostu
12. Pracovný poriadok – návrh
13. Informácia o kúpe pozemku
14. Výsledky hospodárenia za rok 2014
15. Výročná správa a záverečný účet
16. Inventarizácia finančného majetku za rok 2014
17. Zmluva o vypracovaní PHSR obce na roky 2015 – 2020 – informácia
18. Vyjadrenie SSE, a.s. k žiadosti obce
19. Diskusia – interpelácie
20. Návrh na uznesenie
21. Uznesenie
22. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň otvoril zasadnutie OZ krátkym príhovorom a oboznámil ich
s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Peter Urmín,
a p. Miroslav Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík, p. Dušan Roštek, Ing.
František Roštek.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia a oboznámil prítomných
s ich plnením. Členovia OZ vykonali kontrolu plnenia uznesení z predošlých OZ.
4. Správa o činnosti OR od posledného OZ
Starosta Ing. Milan Široň predniesol správu o činnosti OR, ktorá sa konala dňa: 30. 4.
2015 - viď príloha č.1
5. Zhodnotenie úloh
Starosta podal správu o plnení úloh a zhodnotení prínosu plnenia úloh pre chod obce.
Skonštatoval, že úlohy sa plnia priebežne a väčšina z nich je už splnená. Podotkol, že

v rámci prác v obci sa občania obce Švošov veľmi málo ba skoro vôbec nezapájajú do
prác v spoločnom záujme a do upratovania a zveľaďovania verejných priestranstiev
v okolí ich domov a ich pozemkov. Tým, že zamestnanci obecného úradu musia
všetko riešiť, neostáva čas na investičné akcie a rekonštrukcie poškodeného majetku
obce Švošov. Z ústavnej povinnosti vyplýva, že každý občan sa má starať o okolie
svojho domu a pozemku a udržiavať ho v čistote. Starosta ďalej informoval
prítomných poslancov o začatí kosenia dediny a cintorína ako aj všetkých
priestranstiev v intraviláne obce. Ďalej uviedol, že zamestnanci obecného úradu spolu
s pracovníkmi v aktivačnej činnosti osadili 4 ks lavičiek na futbalovom ihrisku a tým
sa umožní sledovanie zápasu obecného športového klubu, futbalového oddielu aj od
severnej strany, pri železnici pre starších ľudí, ktorí potrebujú sedieť počas zápasu.
6. Informácia o havarijnom stave kotolne
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných o stave kotolne v základnej
škole sv. Matúša a podal informáciu o postupe pri riešení tejto havarijnej situácie cez
zriaďovateľa a okresný úrad v Prešove. Dodal, že bolo potrebné dopracovať tri body
ku žiadosti, ktoré nám vytkol okresný úrad v Prešove.
7. Rokovanie vlády v Ružomberku – informácia
Starosta obce podal informáciu o pripravovanom rokovaní vlády v Ružomberku
a o pripravených projektoch, ktoré predloží vláde na jej výjazdovom zasadnutí.
Starosta predložil tri projekty, na ktoré by sa mohli žiadať finančné prostriedky od
vlády SR:
- Rekonštrukcia lavice cez Váh cca 270 000,- € bez DPH
- Rekonštrukcia šatní OŠK Švošov ca 25 000,- € bez DPH
- Ozvučenie kultúrneho domu vo Švošove cca 12 000,- € bez DPH
Starosta uviedol, že jediný schodný projekt je Ozvučenie kultúrneho domu
vzhľadom na predpokladanú výšku dotácie od vlády SR
8. Švošovská pätnástka – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných o uskutočnenom športovom podujatí
v našej obci a o celkovom výsledku týchto pretekov
9. Žiadosť p. Ladislav Ondruš
Starosta obce požiadal poslanca Miroslava Hrkúta o prečítanie žiadosti podanej pánom
Ladislavom Ondrušom. Následne požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tejto žiadosti.
Poslanci sa po porade zhodli na tom, že súhlasia so žiadosťou pána Ladislava Ondruša
za podmienky, že pán Ladislav Ondruš dá do dlhodobého prenájmu časť svojho
priestoru v úrovni kultúrneho domu za účelom postavenia sociálnych zariadení.
K tomuto poslanci dali za úlohu starostovi Ing. Milanovi Široňovi zvolať stavebnú
komisiu a pána Ladislava Ondruša na tvar miesta a dohodnúť podmienky a vyriešenie
situácie, príloha č.3.
10. Deň, matiek, Deň detí a Deň Švošova – informácia
Ing. Milan Široň informoval poslancov o pripravovaných akciách v najbližšom období
do konca leta:
- Deň matiek – Výstava zariadenia a náradia vo Švošove, program škola, tanec –
krúžok dievčatá, MOS prezentácia, fotky ...
- Deň detí – DHZ Švošov, hasičský útok, HERO systém, stará mašina, hasenie penou,
guláš, bufet, DISCO

- Deň Švošova 9. Ročník – 23.8.2015, Skákacie hrady, pivo, kofola, bufet, paintball,
lukostreľba, ukážka hasičov, heligonkár z Kraľovian, Švošovská vatra, guláš, sv.
omša, kosenie, hrabanie príprava prostredia
11. Plat starostu
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných o zmene minimálnej mzdy v
národnom hospodárstve a o nutnosti schválenia platu starostu obecným
zastupiteľstvom. Poslanci sa následne poradili a schválili plat starostu.
12.Pracovný poriadok – návrh
Starosta obce predložil návrh Pracovného poriadku obce Švošov, vzhľadom k tomu, že
došlo k aktualizácii tohto dokumentu a k doplneniu troch bodov pracovného poriadku
podľa uznesení: Uznesenie č.42/2015, Uznesenie č.43/2015, Uznesenie č.44/2015,
príloha č.4
13.Informácia o kúpe pozemku
Ing. Milan Široň informoval poslancov o možnosti odkúpenia pozemku pani Pialovej
do majetku obce. Následne starosta zavolal mobilným telefónom pani Pialovú a cez
telefonický rozhovor komunikovali všetci poslanci a pani Pialová o riešení kúpy jej
nehnuteľnosti.
14. Výsledky hospodárenia za rok 2014
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o výsledkoch
hospodárenia za rok 2014 podľa predloženej príl.č.5 a zmene rozpočtu príl.č.5-1 a 5-2.
15. Výročná správa a záverečný účet
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o výročnej správe
a záverečnom účte za rok 2014 podľa predloženej prílohy č.6
16. Inventarizácia finančného majetku za rok 2014
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o uskutočnenej
inventarizácii finančného majetku za rok 2014, príloha č.7
17. Zmluva o vypracovaní PHSR obce na roky 2015 – 2020 – informácia
Starosta obce informoval prítomných o predbežnej zmluve s MAS dolný Liptov
v ktorej je zazmluvnené vypracovanie PHSR v rámci celej miestnej akčnej skupiny.
Vzhľadom na to, že sme členom MAS Dolný Liptov je žiaduce, aby náš PHSR
korešpondoval s PHSR celej miestnej akčnej skupiny, aby sme mohli žiadať
nenávratné finančné prostriedky aj v rámci programu Leader.
18. Vyjadrenie SSE, a.s. k žiadosti obce
Starosta obce informoval o súhlasnom stanovisku elektrární na našu požiadavku
umiestniť káblové rozvody obecného rozhlasu na stĺpy v majetku SSE. Ďalej požiadal
poslancov o vyjadrenie k možnému čerpaniu z výzvy ktorá čoskoro bude na
rekonštrukciu obecného rozhlasu. Poslanci požiadali starostu obce o vypracovanie
a uzatvorenie zmluvy so SSE, a.s. o využívaní podperných bodov vo vlastníctve SSE,
a.s. pre účely uloženia káblov obecného rozhlasu, kamerového systému a ďalších
vedení v správe obce Švošov, príloha č.8.
19. Diskusia – interpelácie
Výzvy, ktoré už vychádzajú, ako sa ideme k tomu postaviť,

- kontrola prokurátorka p. JUDr. Púčeková – evidencia detí zapísaných do 1. ročníka
- Váhostav – rekonštrukcia cesty Švošov – Hrboltová
- ŽSR – havarijný stav skalnatého brala pri obci Švošov
- BCF – dodávateľ el. energie, benefity, 100,- € úspora ročne
- Orange – prehodnotenie paušálov, úspora cca 50,- € mesačne
- WWW stránka – ponuka
- Švošovská kvapka krvi – 29. 5 2015
- Navýšenie dotácie Jednota dôchodcov Švošov
Poslanec pán Dušan Roštek požiadal starostu o riešenie situácie s praním dresov pre OŠK.
Starosta prisľúbil vyriešenie tejto situácie. Poslanci požiadali starostu obce, aby zistil
možnosť prenájmu drevenice na účely uskladnenia a vystavenia starého náradia, prípadne
aby zistil možnosti odkúpenia drevenice pre tieto účely. Starosta informoval poslancov
o možnosti odkúpenia časti pozemku od pána Pavla Kratku a to v šírke 1 meter po celej
dĺžke pozemku na účely rozšírenia miestnej účelovej komunikácie. Poslanci odhadli cenu
za 1 m2 cca 10,- €. Starosta ďalej informoval prítomných poslancov o výzve na kamerový
systém a uviedol, že sa bude informovať spolu s poslancom Ing. Ľubomírom Sidorom
o možnostiach zapojenia sa dfo výzvy s poradenskou spoločnosťou. Poslanci požiadali
starostu o oslovení Mgr. Viery Javorkovej o poskytnutí občerstvenia na pripravovanú
Švošovskú kvapku krvi z miestneho spolku organizácie Červeného kríža.
20. Návrh na uznesenie
Ing. Ľubomír Sidor prečítal návrh na uznesenie a následne starosta obce Ing. Milan Široň
vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o uznesení.
21. Uznesenie
Uznesenie č.51/2015
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Peter Urmín, a p. Miroslav Hrkút
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, p. Dušan Roštek, Ing. František
Roštek.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.52/2015
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje, že
Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení č. 1/2014 – 50/2015 s tieto boli všetky splnené
Hlasovanie: Za : 7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.53/2015
K bodu 4 Správa o činnosti OR od posledného OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej rady od zasadnutia posledného obecného zastupiteľstva dňa
12.2.2015
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.54/2015
K bodu 5 Zhodnotenie úloh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o zabezpečovaní plnenia úloh v obci
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.55/2015
K bodu 6 Informácia o havarijnom stave kotolne
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o riešení havarijného stavu kotolne
v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Matúša vo Švošove.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.56/2015
K bodu Rokovanie vlády v Ružomberku – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o pripravovanom výjazdovom rokovaní
vlády v Ružomberku a o predložení troch projektov z obce Švošov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.57/2015
K bodu 8 Švošovská pätnástka – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o konaní a priebehu pretekov Švošovská
pätnástka 34.ročník
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.58/2015
K bodu 9 Žiadosť p. Ladislav Ondruš
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Žiada
starostu obce Ing. Milana Široňa, aby predložil žiadosť pána Ladislava Ondruša stavebnej
komisii a následne zvolal zasadnutie stavebnej komisie a prizvaného pána Ladislava Ondruša
k riešeniu tejto žiadosti.
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.59/2015
K bodu 10 Deň, matiek, Deň detí a Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informácie podané starostom Ing. Milanom Široňom o pripravovaných podujatiach v obci
Švošov
Hlasovanie: Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.60/2015
K bodu 10 Deň, matiek, Deň detí a Deň Švošova – informácia

Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
Starostu obce Ing. Milana Široňa o celkové zabezpečenie Dňa Švošova, konaného dňa
23.8.2015
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.61/2015
K bodu 11 Plat starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I. berie na vedomie
návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce
II. konštatuje,
že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za predchádzajúce obdobie a starosta dosiahol
v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri
výkone samosprávnej pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky
III. rozhodlo o plate starostu
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu o
20%, t. j. na sumu 1699,- € od 1.1.2015
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.62/2015
K bodu 12 Pracovný poriadok – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Pracovný poriadok obce Švošov
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.63/2015
K bodu 13 Informácia o kúpe pozemku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informácie podané starostom Ing. Milanom Široňom o možnosti odkúpenia pozemku
a rodinného domu s.č.66 pani Pialovej.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.64/2015
K bodu 14 Výsledky hospodárenia za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1.Výsledky hospodárenia za rok 2014
2. Rozpočtové opatrenie č.2,3
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Uznesenie č.65/2015
K bodu 15 Výročná správa a záverečný účet
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Výročnú správu a záverečný účet za rok 2014
Hlasovanie: Za:7
Proti:0

Zdržal sa:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.66/2015
K bodu 16 Inventarizácia finančného majetku za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Inventarizáciu finančného majetku za rok 2014
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.67/2015
K bodu 17 Zmluva o vypracovaní PHSR obce na roky 2015 – 2020 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Zmluvu o dielo so zhotoviteľom OZ „ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“
Hlasovanie: Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.68/2015
K bodu 18 Vyjadrenie SSE, a.s. k žiadosti obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu podané starostom Ing. Milanom Široňom o súhlasnom vyjadrení SSE, a.s.
k žiadosti obce Švošov o umiestnení káblových rozvodov obecného rozhlasu na podperné
body.
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.69/2015
K bodu 18 Vyjadrenie SSE, a.s. k žiadosti obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Žiada
1. Starostu obce Ing. Milana Široňa o dohodnutie umiestnenia káblových rozvodov firmy
Sitynet, s.r.o. a Slovak Telekom, a.s.
2. Uzatvoriť zmluvu s SSE, a.s. o umiestnení všetkých káblov v správe obce Švošov na
podperné body
Hlasovanie: Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.70/2015
K bodu 19 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I. berie na vedomie
Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v „bielych miestach Slovenska“ v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu
II. poveruje
Svojho štatutárneho zástupcu – starostu Ing. Milana Široňa na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.71/2015
K bodu 19 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
navýšenie dotácie občianskemu združeniu Jednota dôchodcov Slovenska organizácia Švošov
o sumu na 20 ks tričiek s potlačou.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
22. Záver
Starosta obce Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za hlasovania a za
konštruktívne riešenie daných problémov a bodov obecného zastupiteľstva. Po rokovaní
poslanci ďalej pokračovali v neformálnej rozprave o dianí v obci a pripravovaných akciách
a udalostiach.
Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ľudovít Švihorík
Dušan Roštek
Ing. František Roštek

