Zápisnica č.5 z OZ konaného dňa 13.12.2016
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra na roky 2017 – 2022
VZN obce Švošov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2017
6. Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019
7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov
9. Švošovská drevenica, dedičstvo po neb. Viere Dorovej
10. Kúpna zmluva – rozšírenie cesty na ulici Okružná – návrh na vklad
11. Rekonštrukcia hygienických zariadení v kultúrnom dome – informácia
12. Štúdia uskutočniteľnosti cyklodopravnej cesty Lipovec – Stankovany – Ružomberok –
informácia
13. Reprezentačný ples obce Švošov- 2.ročník
14. Diskusia – interpelácie
15. Návrh na uznesenie
16. Uznesenie
17. 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. Peter Urmín sa ospravedlnil za
neúčasť na zasadnutí OZ.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor
Starosta určil overovateľov zápisnice: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka, 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. Voľba hlavného kontrolóra na roky 2017 – 2022
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že na základe vyhlásenia
voľby hlavného kontrolóra zo dňa 3.11.2016 boli obci doručené 2 žiadosti na vykonávanie
hlavného kontrolóra na roky 2017 – 2022 a to:
- Ing. Iveta Kratková, Staničná 156/5, Švošov
- Mgr. Anna Rošteková, Nad Brehmi 314/20, Švošov
Kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra odovzdali svoje písomné prihlášky v určenej
lehote spolu s povinnými prílohami.
5. VZN obce Švošov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2017

Starosta obce Ing. Milan Široň predniesol informáciu ohľadom VZN o určení výšky
dotácie pre Cirkevnú ZŠ s MŠ sv. Matúša vo Švošove na rok 2017 – príloha č.2. Tento
rok bola hodnota koeficientu - výška dotácie na jedného žiaka 71,10 € a na rok 2017 je
predpoklad koeficientu rovnaký t.j. 71,10 €. Podľa sumáru zriaďovateľa zo dňa 22.9.2016
je 35detí v materskej škole a 31 detí stravujúcich sa v ŠJ. V roku 2016 bola výška dotácie
73 488,96 € (100% dotácie). Tento rok vychádza výška dotácie pri 100% dotácii vo výške
75 429,99 €. Výšku dotácie na 1 dieťa s trvalým pobytom v obci Švošov a 1 krúžok pre
centrá voľného času navrhujeme zachovať vo výške 50 €.
6. Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019
Starosta informoval poslancov o návrhu rozpočte obce na roky 2017,2018 a 2019, ktorý bol
zverejnený
na
úradnej
tabuli
obce
a internetovej
stránke
obce.
Do
rozpočtu na rok 2017 boli zapracované žiadosti o dotácie od jednotlivých organizácií.
Ďalej informoval, že návrh rozpočtu na roky 2017 je vyrovnaný, rozpočtovaný príjem
a výdaj na rok 2017 je vo výške 301 429,-€ - príloha č.3
7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval o návrhu VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - príloha č.4,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Švošov a internetovej stránke obce.
8. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov
Starosta informoval poslancov o návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Švošov. Doteraz platné VZN bolo schválené v roku 2005 a je nutnosť
jeho novelizácie ( napr. prechod z korún slovenských na EUR) – príloha č.5.
9. Švošovská drevenica, dedičstvo po neb. Viere Dorovej
Starosta obce informoval všetkých prítomných o návšteve u notárky, ktorá rieši dedičstvo
po neb. p. Viere Dorovej. Aktíva v danom dedičstve sú jedna polovica drevenice
a pozemok pod touto časťou budovy. Pasíva sú jej dlh vo výške cca 3500,- € . Starosta
uviedol fakt, že za daných podmienok, ktoré konzultoval s pánom Zdenom Bražinom, by
stálo za zamyslenie súhlasiť s týmto dedičstvom, vyplatiť dlh a vymeniť druhú časť
drevenice za pozemok pod zdedenou časťou drevenice.
10. Kúpna zmluva – rozšírenie cesty na ulici Okružná – návrh na vklad
Starosta informoval o podpísanej kúpnej zmluve medzi p. Radoslavom Janíkom ako
predávajúcim a Obcou Švošov ako kupujúcou na rozšírenie miestnej komunikácie na ulici
Okružnej. Kúpna zmluva bola dňa 5.12.2016 spolu s požadovanými prílohami doručená na
vklad na katastrálny odbor Okresného úradu v Ružomberku.
11. Rekonštrukcia hygienických zariadení v kultúrnom dome – informácia
Starosta obce informoval poslancov o započatých prácach na rekonštrukcii
hygienických zariadení v kultúrnom dome firmou „Malá stavebná firma Zdenko Bražina“,
kde bolo dohodnuté s pánom Ladislavom Ondrušom umiestnenie WC aj do jeho priestorov
za výmenu miestnosti pri balkóne v kultúrnom dome podľa stavebno-architektonickej
situácie + cenové ponuky od 3 dodávateľov na predbežný rozpočet úprav KD – príloha č.6.
Práce by mali byť ukončené do reprezentačného plesu obce Švošov,
kedy slávnostne pokrstíme tieto hygienické zariadenia.
12. Štúdia uskutočniteľnosti cyklodopravnej cesty Lipovec – Stankovany – Ružomberok
- informácia
Starosta oboznámil všetkých prítomných o zamýšľanej štúdii na cyklodopravnú trasu,
ktorá by mala ísť aj cez našu obec a smerom do Hrboltovej by sa mala cesta preasfaltovať
v šírke 3,5m. Takto by sa zrealizoval plán na prepojenie Švošova s Hrboltovou. Taktiež
starosta upozornil riešiteľa na možnosť vytvorenia takejto trasy smerom na susednú obec
Komjatnú a tak by sa zrekonštruovala aj táto cesta.

13. Reprezentačný ples obce Švošov- 2.ročník
Starosta informoval prítomných poslancov obce o termíne obecného plesu, ktorý je
naplánovaný na 21.1.2017. Poprosil všetkých poslancov, aby sa buď zúčastnili tohto plesu,
alebo sa zapojili do organizácie a taktiež ich poprosil o pomoc pri
naplnení tomboly rôznymi cenami.
14. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň v rámci diskusie informoval poslancov:
- návrh na vyradenie majetku – príloha č.7
- informácia o novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj – VZN
- zníženie rýchlosti v dedine a osadenie zrkadiel na štátnej ceste a miestnych uliciach
- čistenie potoka medzi humnami – problémy, možnosť zrušiť túto vetvu potoka
- žiadosť p. Jozefa Štrelingera na spojenie miestností, ktoré má v nájme
- žiadosť DHZ Švošov na spojenie miestností a vytvorenie jednej veľkej zasadačky
- projekt rekonštrukcie kultúrneho domu
- stav prestavby časti strechy na kultúrnom dome
- opravy ciest – vyjadrenie stavebného dozoru
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 2. etapa
- výmena drevených elektrických stĺpov NN vedenia pri cintoríne smerom k rod.
domu s.č. 154
- rozšírenie NN siete – ulica Pod Viechou – podaná žiadosť
- preložka dvoch stĺpov v správe SSE na ulici Okružná – distribúcia – podaná žiadosť
- ukončenie Mimoriadnej situácie – cesta III. triedy pod skal. bralom, uzávera cesty
- stav žiadostí o eurofondy, zamyslenie sa nad budúcim stavom takýchto projektov,
získavanie kontaktov pre úspešnosť projektov.
Ing. Ľubomír Sidor – informoval o poškodenom elektrickom stĺpe pri rodinnom dome
s.č. 42 (Jozef Sidor), ktorý sa ani nepoužíva. Taktiež upozornil na osadený nefunkčný
stĺp pri rodinnom dome s.č. 66 – upozorniť SSE-D, a.s. Žilina.
15. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, starosta
dal dotaz na poslancov a dal hlasovať.
16. Uznesenie
Uznesenie č.56/2016
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor
2. overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka, Dušan Roštek
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.57/2016
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č. 40/2016 – 55/2016 boli splnené
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.58/2016
K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra na roky 2017 – 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I.
konštatuje, že
a) uznesením č.47/2016 zo dňa 3.11.2016 obecné zastupiteľstvo obce Švošov vyhlásilo
voľby hlavného kontrolóra obce na deň 13.12.2016,
b) starosta obce Švošov dňa 4.11.2016 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,
c) dvaja kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdali svoju písomnú prihlášku
s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra,
d) kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí odovzdali svoju písomnú prihlášku
nevykonávajú funkcie podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“).
II.
volí
podľa § 18 ods. 1, ods. 3, ods. 5 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. p. Ing. Iveta Kratková
na funkciu hlavného kontrolóra obce Švošov na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
žiada
starostu obce Švošov s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom p. Ing. Ivetou Kratkovou
uzavrieť pracovnú zmluvu v najneskôr deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
III.
pripomína
a) zvolenému hlavnému kontrolórovi p. Ing. Ivete Kratkovej, že podľa § 10 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je
povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto
hlavného kontrolóra a následne do 31. marca každého kalendárneho roka,
b) zvolenému hlavnému kontrolórovi p. Ing. Ivete Kratkovej, že 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: 4
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.59/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov po prerokovaní udelenia súhlasu hlavnému kontrolórovi
Obce Švošov na vykonávanie inej zárobkovej činnosti na základe §18 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas
hlavnej kontrolórke Obce Švošov Ing. Ivete Kratkovej s vykonávaním inej zárobkovej
činnosti popri výkone funkcie hlavného kontrolóra Obce Švošov ako zamestnanec Slovenskej
sporiteľne a.s.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.60/2016
K bodu 5 VZN obce Švošov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.4/2016 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok
2017:
1. pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov na rok 2017 vo výške 100 %, čo predstavuje finančnú
čiastku 75 429,99 €
2. Dotáciu pre 1 dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Švošov na 1 krúžok vo výške
50 € .
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.61/2016
K bodu 5 Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. výšky jednotlivých dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
a) Obecný športový klub Švošov : 11 000,- €
b) Miestne osvetové stredisko Švošov: 200,- €
c) Dobrovoľný požiarny zbor obce Švošov - 800,- €
d) Rímskokatolícky farský úrad Švošov: 2000,- €
e) Slovenský červený kríž Švošov - 400,- €
f) C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – 1500,- €
2. finančný rozpočet na rok 2017: príjmová časť: 301 429,- €, výdajová časť: 301 429,- €,
rozpočet je vyrovnaný.
Hlasovanie: Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.62/2016
K bodu 6 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN obce Švošov č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.63/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN obce Švošov č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.64/2016
K bodu 7 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN obce Švošov č.1/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.65/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN obce Švošov č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.66/2016
K bodu 8 Švošovská drevenica, dedičstvo po neb. Viere Dorovej
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
1. berie na vedomie
Informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o vlastníkoch drevenice po neb.Viere Dorovej
2. schvaľuje
prijať dedičstvo po neb. Viere Dorovej so všetkými pasívami a aktívami
3. zaväzuje starostu obce Ing. Milana Široňa
konať vo veci dedičstva po neb. Viere Dorovej za účelom prevodu nehnuteľnosti ( drevenice)
do majetku obce Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.67/2016
K bodu 9 Kúpna zmluva – rozšírenie cesty na ulici Okružná – návrh na vklad
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o podaní návrhu na vklad kúpnej zmluvy na
Okresný úrad, katastrálny odbor, Ružomberok, na rozšírenie cesty na ulici Okružná
Hlasovanie: Za:6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.68/2016
K bodu 10 Rekonštrukcia hygienických zariadení v kultúrnom dome – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o rekonštrukcii hygienických zariadení v kultúrnom dome v Švošove podľa
predloženej stavebno – architektonickej situácie
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.69/2016
K bodu 11 Štúdia uskutočniteľnosti cyklodopravnej cesty Lipovec – Stankovany –
Ružomberok – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
1. schvaľuje:
a) návrh trasy: „Cyklodopravná cesta Lipovec - Ružomberok“ v k.ú Švošov podľa grafickej
prílohy č.1 žiadosti o prerokovanie zámeru s tým, že predložený návrh má len odporúčací
charakter
a môže sa na základe zistených skutočností, odborných stanovísk a konečného
stanoviska obecného zastupiteľstva k štúdii zmeniť
b) vypracovanie prípravnej dokumentácie „Štúdie realizovateľnosti“ v rozsahu uvedenom
v žiadosti o prerokovanie zámeru
2. berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 0,50 €/obyvateľa. Možnosť poskytnutia
finančného príspevku bude prerokovaná po vyhotovení a schválení „Štúdie realizovateľnosti“
v obecnom zastupiteľstve v druhom polroku 2017.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.70/2016
K bodu 12 Reprezentačný ples obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o prípravách na 2.reprezentačný ples obce
Švošov, ktorý sa uskutoční dňa 21.1.2017 v kultúrnom dome v Švošove
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.71/2016
K bodu 13 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
vyradenie majetku obce Švošov v zmysle vypracovanej prílohy č.7
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Záver
Starosta Ing. Milan Široň ukončil posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku
2016. Zároveň poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za aktívnu účasť na všetkých
rokovaniach v priebehu roka 2016, poprial im veľa zdravia a úspechov do nového roku 2017
a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Hrkút
Miroslav Straka
Dušan Roštek

