Zápisnica č.3 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.8.2017
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o podaných projektoch o NFP
Príprava podkladov k žiadosti na poskytnutie dotácie – Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice s garážou vo Švošove
6. Rozpočtové opatrenie - návrh
7. Deň Švošova – informácia
8. Informácia o príprave publikácie Don Štefan Olos – žiadosť o finančnú podporu
9. Zriadenie obecného podniku – informácia o zámere
10. Žiadosť o predĺženie nájmu – Martina Kratková
11. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia – žiadosť o zrušenie
členstva
12. Diskusia – interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Uznesenie
15. Záver
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s
programom zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. František Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík, Dušan Roštek
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. Informácia o podaných projektoch o NFP
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o podaných žiadostiach
o NFP:
- Švošovská drevenica – miestne múzeum
- Asfaltovanie miestnych komunikácií IBV Nad Brehmi
- Prípravné procesy na žiadosti – Rekonštrukcia kultúrneho domu
- Prípravné procesy na žiadosti – Rekonštrukcia lavice cez Váh, vytvorenie družby
s niektorou z českých dedín z pohraničnej oblasti Slovenska a Českej republiky
- Obnovenie žiadosti na Multifunkčné ihrisko – výzva do konca novembra 2017
5. Príprava podkladov k žiadosti na poskytnutie dotácie – Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice s garážou vo Švošove
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o prípravných prácach
na podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra ohľadom NFP v sume 30 000,- € na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Ďalej vyzval poslancov na odsúhlasenie
spoluúčasti na tomto projekte vo výške min. 5% zo sumy 30 000,- €
Nájomca pán Jozef Štrelinger ponúkol spoluprácu vo forme spolufinancovania tohto
projektu.

6. Rozpočtové opatrenie - návrh
Starosta Ing. Milan Široň predniesol návrh na rozpočtové opatrenie v rámci
poskytnutia spoluúčasti na rekonštrukciu kotolne v CZŠ v sume 10 000,- €, príloha
č.2
7. Deň Švošova – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o prípravných prácach
na zabezpečení kultúrno-spoločenskej akcie Deň Švošova. Poprosil každoročného
sponzora Ing. Ľubomíra Sidora o poskytnutie sponzorského daru vo forme 2 ks
sudov piva a 2 kusov sudov kofoly.
Taktiež vyzval všetkých poslancov, aby sa zapojili do prípravných prác v ranných
hodinách pred začatím akcie ako aj na upratovaní po Dni Švošova.
8. Informácia o príprave publikácie Don Štefan Olos – žiadosť o finančnú podporu
Starosta Ing. Milan Široň predložil žiadosť prijatú od Obce Hubová, kde obec žiada
finančnú podporu na vydanie knižnej publikácie o ich rodákovi Štefanovi Olosovi,
príloha č.3.
9. Zriadenie obecného podniku – informácia o zámere
Starosta Ing. Milan Široň predniesol návrh na vytvorenie obecného podniku obce
Švošov, alebo občianskeho združenia. Vyzval prítomných poslancov, aby spoločne
vymysleli názov tohto subjektu. Taktiež informoval poslancov, čo by mal tento
podnik zabezpečovať:
- Spoločné hospodárenie na lúkach a pasienkoch
- Obrábanie pôdy v lokalite Hrady
- Kosenie a hrabanie zelene v obci Švošov
- Odvoz kompostu od obyvateľov
- Výroba drevnej štiepky
10. Žiadosť o predĺženie nájmu – Martina Kratková
Starosta Ing. Milan Široň predložil žiadosť o predĺženie nájmu od pani Martiny
Kratkovej, príloha č.4
11. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia – žiadosť
o zrušenie členstva
Starosta Ing. Milan Široň informoval, že členka tejto komisie pani Mgr. Dominika
Bražinová sa vzdáva členstva, príloha č.5 a zároveň predniesol návrh na nového
člena tejto komisie Ing. Filipa Kalmana.
12. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov:
- Ocenenie dievčat futbalistiek zo Švošova, ktoré úspešne reprezentovali obec –
stali sa majsterkami Slovenska
- Švošovská kvapka krvi 22.9.2017
- Poďakovanie brigádnikom na Hokejbalových šatniach
- Prípravné práce na kamerovom systéme ihriska, poskytnutá dotácia z VÚC vo
výške 900,- €
- Pokračovanie projektu rekonštrukcie obecného osvetlenia 2. Etapa – výzva na
jednotlivé organizácie a poslancov
- Separácia odpadov – informácia – príloha č.6, dodanie 80 ks kompostérov
Poslanec M. Hrkút – informoval o zlej situácii na ceste pri p. Stašovej – neexistujúci
priepust a voda steká po ceste, chýbajúca časť zábradlia na moste cesty III.tr. pri
cintoríne, informoval o sťažnostiach mamičiek na pieskovisko na detskom ihrisku
(výkaly, nečistoty), málo piesku, nebezpečné hojdačky.
Starosta Ing. Milan Široň – realizácia priepustu resp. kanála cez cestu pri p.
Stašovej sa vykoná do zimného obdobia, na detskom ihrisku sa vykonajú opravy,
o chýbajúcom zábradlí bude informovať vlastníka cesty III.tr.

13. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie starosta poprosil predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu
na uznesenie, starosta následne dal hlasovať za toto uznesenie.
14. Uznesenie
Uznesenie č.30/2017
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. František Roštek
2. overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Ing. Ľudovít Švihorík
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.31/2017
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č.11/2017 – 29/2017 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.32/2017
K bodu 4 Informácia o podaných projektoch o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu Ing. Milana Široňa k podaným projektom o NFP
Hlasovanie: Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie č.33/2017
K bodu 5 Príprava podkladov k žiadosti na poskytnutie dotácie – Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice s garážou vo Švošove
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR(ochrana pred požiarmi) pod názvom „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo
Švošove“, kde výška spolufinancovania je 3 000,- EUR.
Celkové oprávnené výdavky: 33 000,- EUR
Žiadaná dotácia
30 000,- EUR
Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov
2000,- EUR
Spolufinancovanie z iných ako verejných prostriedkov 1000,- EUR
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.34/2017
K bodu 6 Rozpočtové opatrenie - návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.3/2017
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Uznesenie č.35/2017
K bodu 7 Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov

Zdržal sa: 0

berie na vedomie
informáciu starostu Ing. Milana Široňa ohľadne príprav na kultúrno-spoločenské podujatie
Deň Švošova 11.ročník, ktorý sa uskutoční dňa 19.8.2017
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.36/2017
K bodu 8 Informácia o príprave publikácie Don Štefan Olos – žiadosť o finančnú
podporu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
finančnú podporu Obci Hubová na vydanie publikácie Don Štefan Olos, SDB pod názvom
„Život, modlitba, spev a hudba“ vo výške 200,- €
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.37/2017
K bodu 9 Zriadenie obecného podniku – informácia o zámere
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.38/2017
K bodu 10 Žiadosť o predĺženie nájmu – Martina Kratková
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Nájomnú zmluvu s p. Martinou Kratkovou na dobu od 6.9.2017 do 30.8.2019 za rovnakých
podmienok. Výška mesačného nájomného je nezmenená a to 150,- €.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.39/2017
K bodu 11 Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia – žiadosť
o zrušenie členstva
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
odvoláva
na základe vlastnej žiadosti z pozície člena komisie pre ochranu verejného poriadku
a životného prostredia Mgr. Dominiku Bražinovú
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.40/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
Ing. Filipa Kalmana za člena komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na tomto
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík
Dušan Roštek

Ing. Milan Široň, starosta

