Zápisnica č.2 z OZ dňa 11.5.2017
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2016
5. Výsledky hospodárenia za rok 2016
6. Výročná správa a záverečný účet za rok 2016
7. Inventarizácia majetku obce
8. Úprava výšky dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – informácia o žiadosti
9. Úprava rozpočtu
10. Informácia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu – Nákup techniky pre
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov
11. Príprava projektu na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
12. Potvrdenie o registrácia žiadostí o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka informácia
13. Voľba prísediaceho na okresnom súde na roky 2018-2021
14. Zrušenie MNV Švošov bez právneho nástupcu - informácia
15. Informácia o projektoch – verejné osvetlenie, Švošovská zvernica
16. Deň detí, Deň Švošova, Švošov Cup - informácia
17. Diskusia – interpelácie
18. Návrh na uznesenie
19. Uznesenie
20. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Poslanec Ing. Ľudovít Švihorík sa
ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí OZ z dôvodu pracovnej cesty.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Dušan Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ a oboznámil poslancov s ich plnením – príloha č.1.
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2016
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o vykonanej kontrole
hlavnej kontrolórky obce Švošov a predložil správu hlavnej kontrolórky za rok 2016
poslancom – príloha č.2.
5. Výsledky hospodárenia za rok 2016
Starosta Ing. Milan Široň informoval o výsledkoch hospodárenia za r. 2016 – príloha
č.3.
6. Výročná správa a záverečný účet za rok 2016
Starosta Ing. Milan Široň predložil výročnú správu a záverečný účet za rok 2016 –
príloha č.4

7. Inventarizácia majetku obce
Starosta Ing. Milan Široň predložil správu o inventarizácii finančného majetku za rok
2016 – príloha č.5.
8. Úprava výšky dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – informácia o žiadosti
Starosta Ing. Milan Široň informoval o oprave výšky dotácie pre Cirkevnú základnú
školu s materskou školou sv. Matúša Švošov, na základe žiadosti riaditeľky C ZŠ
a podľa reálnej výšky hodnotiaceho jednotkového koeficientu. Oprava výšky súvisí
s koeficientom na školský klub detí, materská škola a školská jedáleň z pôvodného
71,10 € na 78,87 €. V tomto prípade dochádza k navýšeniu dotácie na rok 2017
o 8242,97 € pri zachovaní 100 % . Celková výška dotácie teda predstavuje hodnotu
83672,96 € z pôvodnej 75429,99 € - príloha č.6.
9. Úprava rozpočtu
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o úpravách rozpočtu za
rok 2016 , rozpočtové opatrenie 6/2016 – informácia – príloha č.7 a rozpočtové
opatrenie č.1/2017 – príloha č.8.
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o rozpočtovom opatrení,
ktoré súvisí s dotáciou C ZŠ – schválenie – príloha č.9
10. Informácia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu – Nákup techniky pre
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o schválení časti žiadosti
v rámci projektu „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Švošov“ Starosta uviedol, že naša obec bola úspešná
v rámci tejto výzvy a bola nám odsúhlasená dotácia vo výške 50 000,- €, čiže skoro ¼
z celkovej požadovanej výšky cca 210 000,- € - príloha č.10. Z tohto objemu peňazí
môže obec Švošov v rámci tohto projektu nakúpiť techniku z projektu. Verejné
obstarávanie sa už realizuje a budeme nakupovať vlečku za traktor 10t s nakladačom –
drapák a príslušenstvom, 2 ks kompostér JRK 2000, ktoré umiestnime do dediny,
jedno kompostovacie silo na futbalový štadión a za zvyšné peniaze sa nakúpia
kompostéry do domácností. Je tendencia pri ďalšej žiadosti na environmentálny fond,
že nám ostatné peniaze budú schválené.
11. Príprava projektu na zníženie spotreby energetickej náročnosti verejných budov
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o dokončovacích
prípravách projektu na verejnú budovu – kultúru, o pripravovanej žiadosti na
ministerstvo ŽP. Uviedol, že informoval poslancov o výškach poplatkov za podporné
aktivity, ktoré musia byť vyhotovené a zaplatené. VO 1500,- €, Žiadosť 2000,- €
Projekt cca 9500 €, energetický audit 1500,- € . Predpokladaná hodnota zákazky na
tento projekt bude cca 500 000,- €
12. Potvrdenie o registrácia žiadostí o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o došlom potvrdení
o registrácii našich dvoch ostávajúcich žiadostiach o NFP. Jedná sa o Asfaltovanie
ciest na IBV Nad Brehmi a Švošovská drevenica – miestne múzeum – príloha č.11.
13. Voľba prísediaceho na okresnom súde na roky 2018-2021
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o podanom návrhu na post
prísediaceho na okresnom súde v Ružomberku. Navrhnutý bol Ing. Milan Široň –
príloha č.12.
14. Zrušenie MNV Švošov bez právneho nástupcu - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o problémoch, ktoré
nastali s IČO, kde na príkaz sudcu bolo pridelené naše IČO subjektu MNV Švošov.
Preto sme žiadali o vzatie späť a nápravu. Ďalším krokom teda musí byť zrušenie

tohto subjektu obecným zastupiteľstvom a návrh na výmaz z obchodného registra –
príloha č.13
15. Informácia o projektoch – verejné osvetlenie, Švošovská zvernica
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o týchto projektoch.
Žilinský samosprávny kraj poskytol dotáciu na zvernicu vo výške 700 €. Kábel na VO
bude zajtra dodaný, svietidlá objednávame teraz.
16. Deň detí, Deň Švošova, Švošov Cup – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o pripravovaných
kultúrno-spoločenských podujatiach v našej obci – pozval poslancov na tieto akcie
17. Diskusia – interpelácie
- Žiadosť na ŽSR ohľadom osvetlenia podchodu pri železničnej stanici
- Žiadosť na ŽSR ohľadom umiestnenia odpadkových košov na perónoch
železničnej stanice vo Švošove – dohoda o spolupráci – vynášanie odpadu bude
zabezpečovať obecný úrad vo Švošove
- Je treba spracovať opakovane žiadosť na Mondi SCP ohľadom environmentálneho
projektu – v rámci tohto navrhol starosta riešiť regulovanie potoka pri rodinnom
dome Zuzany Pukajovej
- Informácia o ťažbe riečneho štrku v mieste sútoku potoka Komjaťanka a rieky Váh
- Spolupráca s Povodím Váhu v rámci výrubu suchých konárov a padnutých
konárov a stromov pozdĺž celého brehu Váhu v našom katastri
- Žiadosti na KIA, SLSP, atď. nám neboli schválené
- Poďakovanie poslancom za aktívnu pomoc pri usporiadaní Švošovskej pätnástky a
za reprezentáciu poslancovi Ing. Ľ.Sidorovi
- Prosba na pána poslanca Ing. Ľ,Sidora ohľadom sponzorstva na Deň Švošova,
ktorý bude 19.8.2017
- Preložka dvoch stĺpov na ulici Okružná v rámci rozsiahlej rekonštrukcie
elektrických nadzemných vedení v našej obci – žiadosť na rekonštrukciu
drevených stĺpov od cintorína k Bohušovi Pukajovi
- Rozšírenie NN siete na ulici Pod Viechou – IBV Pod Viechou
- Rekonštrukcia Kotolne v ZŠ - iformácia
- Tendernet – verejné obstarávanie
- Film prof. Zasepa – príloha č.14
- Informácia o možnostiach rekonštrukcie lavice cez Váh
18. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie,
starosta dal dotaz na poslancov a dal hlasovať.
19. Uznesenie
Uznesenie č.11/2017
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Dušan Roštek
2. overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12/2017
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č.1/2017 – 10/2017 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.13/2017
K bodu 4 Správa hlavného kontrolóra za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
podanú správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Kratkovej za rok 2016
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.14/2017
K bodu 5 Výsledky hospodárenia za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za rok 2016
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.15/2017
K bodu 6 Výročná správa a záverečný účet za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výročnú správu a záverečný účet za rok 2016
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.16/2017
K bodu 7 Inventarizácia majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Inventarizáciu majetku obce za rok 2016
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.17/2017
K bodu 8 Úprava výšky dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – informácia
o žiadosti
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Navýšenie dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove o 8 242,97 €, čo pre rok
2017 predstavuje sumu 83 672,96 € a to z dôvodu úpravy – zvýšenia hodnotiaceho
jednotkového koeficientu z 71,10 € na 78,87 €
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.18/2017
K bodu 9 Úprava rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
1.rozpočtové opatrenie č.6/2016
2. rozpočtové opatrenie č.1/2017
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.2/2017
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.20/2017
K bodu 10 Informácia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu – Nákup
techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v obci Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široňom o schválení projektu
z environmentálneho fondu pod názvom „Nákup techniky pre zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov“ a poskytnutí dotácie
vo výške 50 000,- € po doplnení požadovaných potvrdení.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.21/2017
K bodu 11 Príprava projektu na zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o pripravovanom projekte
z Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom „Zníženie
energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov“
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.22/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Švošov
schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 s názvom projektu
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov“, kde výška
spolufinancovania je 20 853,80 EUR.
Celkové oprávnené výdavky: 417 076,09 EUR
Žiadané NFP, t.j. 95%:
396 222,29 EUR
Spolufinancovanie, t.j. 5%:
20 853,80 EUR
Neoprávnené výdavky:
0,00 EUR
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.23/2017
K bodu 12 Potvrdenie o registrácia žiadostí o NFP v rámci Programu rozvoja
vidieka - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široňom, že dňa 3.5.2017 boli obci
doručené potvrdenia
o registrácii žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Nitra pre podané žiadosti „ Švošovská
drevenica – miestne múzeum“ a „Rekonštrukcia a asfaltovanie miestnych komunikácií
IBV Švošov“ , ktoré obec podala už v roku 2016.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.24/2017
K bodu 13 Voľba prísediaceho na okresnom súde na roky 2018-2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
do funkcie prísediaceho Okresného súdu v Ružomberku na roky 2018 – 2021
Ing. Milan Široň, bytom Nad Brehmi 308/14, Švošov.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2017
K bodu 14 Zrušenie MNV Švošov bez právneho nástupcu - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Zrušenie Miestneho národného výboru Švošov bez právneho nástupcu
2. podanie návrhu na výmaz MNV Švošov z obchodného registra
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.26/2017
K bodu 15 Informácia o projektoch – verejné osvetlenie, Švošovská zvernica
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informácie podané starostom ohľadne projektov verejného osvetlenia a Švošovskej
zvernice
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.27/2017
K bodu 16 Deň detí, Deň Švošova, Švošov Cup – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu a podujatiach, ktoré sa budú konať v obci Švošov – Deň detí, Deň Švošova
a Švošov Cup
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.28/2017
K bodu 17 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
poskytnutie finančnej čiastky vo výške 250,- € na pripravovaný dokumentárny film
spoluautorovi p. Matúšovi Demkovi, Nitra (inflame.sk) o našom čestnom občanovi
neb. prof. Tadeuszovi Zasepovi, bývalom rektorovi Katolíckej univerzity
v Ružomberku
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.29/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informácie podané starostom obce Ing. Milanom Široňom:
- ŽSR zabezpečí osvetlenie podchodu pri železničnej stanici + 2 stĺpy pre osvetlenie
- do konca júna 2017 sa podávajú žiadosti o podporu z MONDI SCP Ružomberok
(regulácia potoka )

-

bude prebiehať ťažba štrku pri sútoku Komjaťanky a Váhu – vyťažený štrk do
obce
- odstraňovanie konárov dotýkajúcich sa hladiny Váhu
- pripravovaná NN sieť Pod Viechou – žiadosti
- podaná informácia o rekonštrukcii kotolne v C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov
- pripravený grafický návrh kreslenej mapy v mierke A3
- informácia o možnostiach rekonštrukcie lavice cez Váh
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
20. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na
druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Hrkút
Miroslav Straka

