Zápisnica č.4 z OZ konaného dňa 3.11.2016
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Zhodnotenie plnenia úloh
Úprava rozpočtu
VZN o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - návrh
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
9. Podklady k návrhu rozpočtu na rok 2017
10. Informácia o podaných projektoch o NFP z eurofondov
11. Informácia o podanom projekte z environmentálneho fondu
12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa
13. Kúpna zmluva – rozšírenie cesty na ulici Okružná
14. Reklamácia poškodených ciest po výstavbe kanalizácie - informácia
15. Zabezpečenie zimnej údržby na komunikáciách
16. Diskusia – interpelácie
17. Návrh na uznesenie
18. Uznesenie
19. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na
štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Roštek, Miroslav Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Ľudovít Švihorík
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 treťom štvrťroku 2016. Uviedol
fakt, že práce na nadstavbe objektu vo vlastníctve pána Ladislava Ondruša pokračujú.
Uviedol, že v rozhovore s pánom Ladislavom Ondrušom bolo dohodnuté, že v týchto
dňoch sa spoločne začnú práce na streche kultúrneho domu s tým, že obec bude
nápomocná s pracovníkmi obecného úradu pri odstránení krytiny a starého krovu
a spoločne s pánom Ladislavom Ondrušom zabezpečíme stavbu nového krovu na časti
strechy nad kultúrnym domom..
5. Úprava rozpočtu
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o úpravách v rozpočte
k 30.9.2016 rozpočtové opatrenie č.4 - príloha č.2 a návrh rozpočtového opatrenia č.5príloha č.3. V rámci tohto bodu starosta uviedol, že schválená dotácia pre farský úrad

vo Švošove vo výške 2000,- € zatiaľ nebola poukázaná na účet farnosti Švošov
a predložil poslancom návrh, aby sa ešte v tomto roku vyplatila časť schválenej
dotácie a to vo výške 1000,- € vzhľadom na šetrenie obecného rozpočtu. Na druhej
strane ale uviedol, že farský úrad v tomto roku nemal žiadne verejne známe investičné
výdavky , na ktoré bola práve dotácia z obecného rozpočtu obce Švošov schválená.
6. VZN o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
Starosta Ing. Milan Široň predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia obce
Švošov o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré je navrhnuté a žiadal poslancov
o vyjadrenie sa k nemu - príloha č.4. Poslanci po oboznámení sa s návrhom VZN
konštatovali, že uvedenému VZN sa v súčasnej dobe nebudú venovať, t.j. nebude
doporučené na schválenie.
7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - návrh
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval o návrhu zmien vo VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha č.5. Doterajší schválený poplatok za komunálny odpad je 0,044 € na osobu
a deň, t.j. ročná suma poplatku v roku 2016 na osobu bola vo výške 16,10 €. Návrh
nového poplatku za komunálny odpad je 0,046 € na osobu a deň, celkom na rok 2017
by bol nový poplatok 16,79 €. Návrh VZN súvisí s novým zákonom o odpadoch, kde
by sme mali dbať na to, aby sa čoraz viac odpadov separovalo a tým by sa znižoval
objem komunálneho odpadu. Poplatok na rok 2017 vo výške 16,79 € by mala byť
takou motiváciou viac separovať a tým by sa mohol v budúcnosti znížiť tento
poplatok.
Ďalej starosta uviedol, že sadzby daní z nehnuteľností – pozemky a stavby, sa
naposledy zvyšovala v roku 2012.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval všetkých prítomných o termíne skončenia
pracovnej zmluvy s hlavnou kontrolórkou obce pani Ing. Ivetou Kratkovou a predložil
vyhlásenie nových volieb na hlavného kontrolóra obce Švošov. Spresnil, že voľby na
túto pracovnú pozíciu sa budú konať verejným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva t.j. 13.12.2016. Dodal,
že podmienky, za ktorých sa môžu uchádzači o túto funkciu prihlásiť, budú zverejnené
na úradnej tabuli obce Švošov.
9. Podklady k návrhu rozpočtu na rok 2017
Starosta obce Švošov Ing. Milan Široň predložil návrh rozpočtu na rok 2017 – príloha
č.6 a taktiež informoval o žiadostiach jednotlivých organizácií, ktorým obec Švošov
poskytuje dotácie na ich fungovanie. – príloha č. 7
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. V rámci žiadosti o rekonštrukciu kotolne CZŠ bola výzva pod
ktorú spadala táto naša žiadosť zrušená avšak informácie nasvedčujú tomu, že bude
táto výzva s upravenými podmienkami nanovo vyhlásená.

11. Informácia o podanom projekte z environmentálneho fondu
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o podanej žiadosti o NFP
z environmentálneho fondu, kde sa jedná o naplnenie povinností obce v rámci nového
zákona o odpadoch, v rámci ktorých musí obec zabezpečiť pre všetky domácnosti
nákup kompostérov a obyvatelia majú tak znižovať objem zmesového komunálneho
odpadu a týmto spôsobom zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad.
12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o zaslanom rozpočte od firmy SSE.
V rámci hodnotenia tejto cenovej ponuky starosta poďakoval poslancovi Ing.
Ľubomírovi Sidorovi za detailné posúdenie tejto ponuky a uviedol, že niektoré
položky boli nacenené veľmi vysoko a nad rámec všeobecných cien a preto starosta
požiadal o cenovú ponuku firmu BCF, ktorá je momentálne dodávateľom elektrickej
energie. V rámci riešenia a návrhu rekonštrukcie ostatnej starej časti verejného
osvetlenia starosta dodal, že by sa táto rekonštrukcia mohla spraviť aj svojpomocne ,
alebo za pomoci nejakého živnostníka z obce Švošov. V tomto prípade by obec
Švošov požiadala o finančný úver banku a prefinancovala by sa táto rekonštrukcia
takýmto spôsobom. Príloha č.8 – cenové ponuky
13. Kúpna zmluva – rozšírenie cesty na ulici Okružná
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o ukončení prác na rozšírení cesty
Okružná ulica. Dodal, že bol geodetom zameraný skutkový stav a momentálne je
geometrický plán na katastrálnom úrade na overení. Po dodaní geometrického plánu
od geodeta sa vytvorí kúpna zmluva a následne bude podpísaná zúčastnenými
stranami, čiže predávajúcim Radoslavom Janíkom a kupujúcim obcou Švošov.
14. Reklamácia poškodených ciest po výstavbe kanalizácie - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o jednaní s firmou Morava
a investorom výstavby kanalizácie Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, kde boli
dohodnuté sanačné práce na prepadnutých častiach miestnych účelových
komunikáciách. Tieto práce boli vykonané avšak po zhodnotení stavebným dozorom
z vodárenskej spoločnosti Ružomberok sa došlo k názoru, že tieto sanačné práce
neboli vykonané tak, ako sa takéto práce robiť majú. Ďalšie opravy prepadnutých
obecných ciest sa budú riešiť reklamačnými konaniami ako doteraz.
15. Zabezpečenie zimnej údržby na komunikáciách
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o prípravách na zimnú údržbu
komunikácií.
16. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň ďalej informoval poslancov:
- pozvánka na Švošovskú zabíjačku v sobotu 5.11.2016 – reportáž TV JOJ o obci
Švošov
- dátové centrum obcí a miest – eGoverment – elektronizácia SR
- podaný projekt – Vodník Švoš a jeho infotabule
- dokončenie Šatní pre mladých futbalistov
- veľkoobjemový kontajner – firma ZICO s.r.o.
- hydranty – rekonštrukčné práce
Ing. Sidor – informoval poslancov o vysýpaní odpadu v Komjatskej doline, dal dotaz
na možnosť preasfaltovania cesty smerom do Komjatnej, zvážiť nainštalovanie lampy
pri kríži na cintoríne.
Ing. Peter Urmín – dotaz na prevádzkový poriadok ihriska pri škole, dať urobiť STK

a EK na traktory, konzultovať so SSE, a.s. Žilina preloženie elektrického stĺpa pri
rodinnom dome s.č. 138 – ulica Okružná.
Ing. Ľudovít Švihorík – hydrant pri Luptákovcoch
Ing. František Roštek – dotaz na stav cesty pod skalami
17. Návrh na uznesenie
P. Miroslav Hrkút prečítal návrh na uznesenie a následne starosta obce Ing. Milan Široň
vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o uznesení.
18. Uznesenie
Uznesenie č.40/2016
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Ľudovít Švihorík
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.41/2016
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č. 29/2016 – 39/2016 boli plnené priebežne.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2016
K bodu 4 Zhodnotenie plnenia úloh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o vykonaných prácach v obci
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.43/2016
K bodu 5 Úprava rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o úprave rozpočtu ku dňu 30.9.2016 podľa
rozpočtového opatrenia č.4
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1.Úpravu rozpočtu za rok 2016 podľa rozpočtového opatrenia č 5.
2. dotáciu Farskému úradu Švošov na rok 2016 účelovo viazať na práce alebo materiál
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.45/2016
K bodu 6 VZN o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
podaný návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v súčasnej dobe sa ním nebudú zaoberať.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.46/2016
K bodu 7 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
podaný návrh zmeny VZN s navrhnutými sadzbami za miestne dane a miestne poplatky za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.47/2016
K bodu 8 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) voľby hlavného kontrolóra obce Švošov, ktoré
sa uskutočnia dňa 13.12.2016 o 17.00 hod. v budove obecného úradu obce Švošov na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to verejným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Švošov určilo
hlavnému kontrolórovi obce Švošov pracovný čas, ktorého dĺžka je 2,5 hodín týždenne.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na
obecnom úrade obce Švošov v čase od 8.00 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je výpis
z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis.
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. nesmie bez súhlasu
obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne
požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej
zárobkovej činnosti a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.48/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu obce Švošov
zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra uvedené v uznesení č.47/2016 na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce Švošov
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.49/2016
K bodu 9 Podklady k návrhu rozpočtu na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
starostu obce Ing. Milana Široňa o zapracovanie žiadostí o dotácie pre jednotlivé organizácie
do návrhu rozpočtu na rok 2017 do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.50/2016
K bodu 10 Informácia o podaných projektoch o NFP z eurofondov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o podaných projektoch o NFP z euro fondov
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.51/2016
K bodu 11 Informácia o podanom projekte z environmentálneho fondu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o podanom projekte z environmentálneho fondu MŽP
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.52/2016
K bodu 12 Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. Etapa
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široňom o možnostiach riešenia
rekonštrukcie starej časti verejného osvetlenia.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2016
K bodu 13 Kúpna zmluva – rozšírenie cesty na ulici Okružná
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Žiada
Starostu obce Ing. Milana Široňa o zabezpečenie uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim
vlastníkom parcely č. KN C 81 p. Radoslavom Janíkom v zmysle vypracovaného
geometrického plánu.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.54/2016
K bodu 14 Reklamácia poškodených ciest po výstavbe kanalizácie - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široňom o rokovaní s Vodárenskou
spoločnosťou Ružomberok, a.s. za prítomnosti zástupcov firmy Morava a o následných
vykonaných opravách prepadnutých častí na miestnych účelových komunikáciách v mesiaci
október.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.55/2016
K bodu 15 Zabezpečenie zimnej údržby na komunikáciách
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce o príprave techniky na zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
19. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a štvrté zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Sidor
Ing. Ľudovít Švihorík

