Zápisnica č.2 z OZ zo dňa 12.2.2015
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti OR od posledného OZ
4. Termíny zasadnutí OR a OZ
5. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2015
6. Poplatky obce - návrh
7. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
8. Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obce
9. Rekonštrukcia osvetlenia v obci – informácia
10 . Dotácia pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – návrh na úpravu rozpočtu
11. Dobrovoľná požiarna ochrana – informácia
12. Kolaudácia stavby „Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV“ – informácia
13. Úlohy na 1.polrok 2015
14. Nájomné zmluvy - prehodnotenie
15. Dovolenka a stravné starostu obce
16. Rekonštrukcia rozhlasu
17. Referendum o rodine - informácia
18. Švošovská pätnástka 34.ročník
19. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
20. Diskusia
21. Návrh na uznesenie
22. Uznesenie
23. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.
2.

3.
4.

5.

Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň otvoril zasadnutie OZ krátkym príhovorom a oboznámil ich
s programom.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek,
a Miroslav Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Miroslav Straka
Správa o činnosti OR od posledného OZ
Starosta Ing. Milan Široň predniesol správu o činnosti OR, ktorá sa konala dňa: 29. 1.
2015 - viď príloha č.1
Termíny zasadnutí OR a OZ
Starosta Ing. Milan Široň podal návrh jednotlivých termínov zasadnutí OR a OZ
v roku 2015- viď príloha č.2,3. Ďalej prečítal návrh termínov aj s predpokladanými
jednotlivými bodmi zasadnutí.
Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2015
Starosta Ing. Milan Široň predložil návrh jednotlivých kultúrno-spoločenských
a športových akcií, ktoré by sa mali robiť v obci Švošov v roku 2015 a ktoré by sa
mali dodržiavať aj v budúcich rokoch – viď príloha č.4. Ďalej vyzval prítomných
poslancov aby po uvážení doplnili ďalšie akcie, prípadne navrhli, ktoré obecné zložky
by mali dané akcie realizovať.

6. Poplatky obce - návrh.
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil návrh zmeny poplatkov obce Švošov – viď
príloha č.5. Uviedol, že v rámci podpory mladých a ich organizovania jednotlivých
kultúrno-spoločenských akcií je navrhnutá zmena poplatkov za sálu KD. Pre naše
zložky, ktoré dotujeme je navrhnuté odpustenie poplatku za sálu. Títo organizátori
budú platiť len za kuriča, palivo, vodu a elektrickú energiu. Ostatné poplatky ostávajú
nezmenené.
7. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil návrh v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého OZ
určuje vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 3000,- € - viď príloha č.6. Tento
návrh je odôvodnený tým, že pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy
a zabezpečovaní výkonu samosprávnych funkcií obce vznikajú situácie, ktoré je
starosta obce povinný riešiť neodkladne.
8. Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obce
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil návrh Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Švošov a členov orgánov, zriadených obecným
zastupiteľstvom. Tento návrh je totožný s predchádzajúcim návrhom, ktorý bol
schválený minulým obecným zastupiteľstvom. Je bez zmeny – viď príloha č.7.
9. Rekonštrukcia osvetlenia v obci – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval o stave projektu „ Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Švošov“. Uviedol, že sa informoval u dodávateľa o možnosti
zapojenia stmievacieho senzora do systému. Ďalej uviedol, že dohodol
s dodávateľskou firmou domontovanie umelohmotných rozperiek na káble
v kritických úsekoch elektrického vedenia.
10. Dotácia pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – návrh na úpravu rozpočtu
Starosta informoval OZ o predloženej správe a o žiadosti o dotáciu od riaditeľky
Cirkevnej základnej Školy s Materskou školou sv. Matúša vo Švošove (príloha č.8)
a o jej uvedenom výpočte dotácie a prehľade finančných prostriedkov. Uviedol, že
doterajšia dotácia na rok 2015 bola schválená OZ na ustanovujúcej schôdzi dňa
13.12.2014 vo výške 88% , ale napriek tomu, že aj v prípade schválenia dotácie vo
výške 100% bude mať táto Cirkevná ZŠ vo Švošove nižší rozpočet oproti minulému
roku o 11 712,21,- € aj pri zachovanom stave počtu učiteľov a pracovníkov školy.
Tento fakt vznikol tým, že sa zmenili počty žiakov v základnej škole ako aj
v materskej škole. Uviedol, že aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky, ktoré
sme uvažovali na rozvoj obce nám budú chýbať a sťažia prácu novému starostovi,
mali by sa dať tam, kam sú určené a teda do školy. V budúcnosti sa môže situácia
otočiť a pomer počtu žiakov v základnej škole a materskej škole sa zmení.
11. Dobrovoľná požiarna ochrana – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval, OZ o nutnosti založenia Dobrovoľného
požiarneho zboru v našej obci. Informoval o stretnutí s predsedom OV DPO Ing.
Miroslavom Haličkom, ako aj o prvom stretnutí na pôde OÚ vo Švošove s budúcimi
členmi DPO vo Švošove.
Ustanovujúca členská schôdza sa bude konať dňa 20.2.2015 o 19:00 hod. Na nej sa
zvolí výbor DPO vo Švošove. Počet doteraz prihlásených členov je cca 25.
Z pohľadu OZ je potrebné schváliť fungovanie tohto Dobrovoľného požiarneho zboru
a taktiež schváliť výšku dotácie . Hodnota dotácie v rozpočte obce bola zmenená
z 800,- € na 1500,- €. Na jedného požiarnika je výška nákladov na výstroj cca 100,- €.
Starosta podal OZ obšírne informácie o danej problematike, ako aj o doteraz
vynaložených finančných prostriedkoch na hasičskú techniku v obci Švošov.

12. Kolaudácia stavby „Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV“ – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval OZ o kolaudačnom konaní na OÚ v Ľubochni.
Nárok na opravu vzniknutých nedostatkov a chýb si bude obec Švošov uplatňovať
v záručnej dobe formou reklamácie. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť až po
ukončení kolaudácie.
13. Úlohy na 1.polrok 2015
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o pláne úloh na prvý
polrok 2015. Riešenie rekonštrukcie havarijného stavu kotolne v základnej škole,
príprava priestoru na Deň Švošova, kosenie verejných priestranstiev, riešenie
havarijného stavu na ceste 3. triedy smer stará stanica, prístupová cesta do Švošova od
železničného priecestia do dediny, úprava protipožiarnej lavice sme od IBV nad
Brehmi po Mlyn, ďalšie podľa požiadaviek a potreby občanov.
14. Nájomné zmluvy - prehodnotenie
Starosta Ing. Milan Široň predložil OZ návrh nájomných zmlúv – príloha 9 a 10.
Zmeny nájomných zmlúv sa týkajú v prípade pani Márie Rapošovej – potraviny,
navýšenia nájomného o čiastku za kúrenie v mimopracovný deň, kedy sú potraviny
otvorené vo vykurovacom období t.j. 5,5 h – kurič plus 200 kg uhlia a v prípade pána
Jozefa Štrelingera – pohostinstvo Pod Viechou, navýšenia o čiastku predstavujúcu
poplatok za revíziu a čistenie komína. Peňažné vyčíslenie je zapracované do nájomnej
zmluvy.
15. Dovolenka a stravné starostu obce
Starosta Ing. Milan Široň informoval, že OZ môže schváliť rozšírenie okruhu osôb,
ktorým obecný úrad zabezpečuje stravovanie aj o osobu starostu obce. Ďalej
informoval OZ, že podľa §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
– v otázke dovolenky starostu má starosta v rovnakej výmere ako jemu podriadení
zamestnanci. Taktiež starosta informoval, že je potrebné schváliť poslancami OZ
možnosť Doplnkového dôchodkového sporenia pre zamestnancov ako aj starostu obce.
Starosta navrhol prispievať pre zamestnancov a starostu obce po max 10,- € mesačne.
16. Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných o potrebe rekonštrukcie
káblových rozvodov obecného rozhlasu. Uviedol aj výhody a nevýhody bezdrôtového
rozhlasu. Podotkol, že v mesiaci január bola na území našej obce snehová kalamita,
počas ktorej došlo k pretrhnutiu viacerých vetiev káblových rozvodov obecného
rozhlasu. V súčasnej dobe prebieha provizórne spojazdnenie obecného rozhlasu, kde
sa spájajú poškodené rozvody a vymenil sa mixážny pult v kancelárii pani Oľgy
Hrkútovej, ktorý vytváral rušiaci zvuk. V jarnom období by sme chceli svojpomocne
začať s výmenou káblov, kde sa použije na hlavnú stromovú štruktúru medený kábel
o priereze 2,5 mm2 a na koncové vetvy medený kábel o priereze 1,5 mm2. Dohľad
a konečné sfunkčnenie rozhlasu bude mať na starosti pán Dominik Olos. Pri tejto
príležitosti starosta predniesol otázku, či by sme nevedeli zabezpečovať elektrikára
priamo z našej obce, nie z inej obce.
17. Referendum o rodine – informácia
Starosta obce prítomných členov OZ informoval o výsledkoch referenda o rodine,
ktoré sa konalo v našej republike dňa 17. 2 . 2015. V našej obci sa zúčastnilo referenda
o rodine 53,7% oprávnených voličov – viď príloha č.11. Celkovo bolo referendum
o rodine v našej krajine neplatné.

18. Švošovská pätnástka 34.ročník
Starosta Ing. Milan Široň informoval OZ o tohtoročnom ročníku pretekov
v cezpoľnom behu a predložil propozície a Organizačno-technické zabezpečenie
a ceny pretekov Švošovská pätnástka 34. Ročník – príloha č.12 a 13.
19. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Starosta obce informoval OZ, že vzhľadom na to, že obec nemá od roku 2013 platný
tento dokument je potrebné zabezpečiť jeho obnovenie na roky 2015 – 2020.
20. Diskusia
V diskusii starosta obce informoval prítomných o:
- Reprezentačný ples obce Švošov – informácia, príprava ďalšieho ročníka, sponzori
- Možnosť uzavretia zmluvy s firmou DEUS, ktorá realizuje projekt „ Dátové centrum obcí
a miest“ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.
- Stretnutie s generálnym riaditeľom správy ciest Ing. Ivanom Fábrym zajtra t.j. v piatok
13.2.2015 tu na obecnom úrade vo Švošove a na mieste obhliadky.
- Nákup materiálovo-technického zabezpečenia OÚ vo Švošove – zoznam podľa prílohy
- Dlhodobý problém s parkovaním na miestnych účelových komunikáciách – list občanom,
možnosť VZN, alebo značka obytná zóna.
- Prehodnotenie poistných zmlúv na motorové vozidlá v majetku obce – na konci roka
zníženie asi o 20%, taktiež prehodnotenie a prerobenie poistnej zmluvy na nehnuteľnosti
v majetku obce s tým, že by mali byť už do toho zahrnuté aj objekty od OŠK Švošov
a bude očakávaný nárast ceny poistky vzhľadom na väčší počet nehnuteľností ako aj na
väčšiu podlahovú plochu.
- Nákup KUKA nádob – cenové ponuky, koľko kusov, plechové/PVC ( Plechová 110 l,
PVC 120 l ). Možná úspora nákladov na komunálny odpad. Celkové náklady 11470,- €
úspora cca 1000,- €
- Dohodnúť so správou ciest, na spoločnom stretnutí pri obhliadke skalnatého brala,
zapožičanie bagra a strojníka na 2 dni, za účelom údržby štátnej cesty tretej triedy v celom
katastri obce Švošov.
- Dohodnúť so zástupcom železníc SR, na spoločnom stretnutí pri obhliadke skalnatého
brala, opravu a údržbu budovy železničnej stanice.
21. Návrh na uznesenie
Starosta Ing. Milan Široň požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Ľudovíta
Švihoríka aby predniesol návrh na uznesenie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.
Ing. Ľudovít Švihorík predniesol návrh na uznesenie.
Starosta sa opýtal prítomných poslancov, či má niekto námietky k prednesenému
návrhu uznesenia a dal hlasovať.
22. Uznesenie
Uznesenie č.24/2015
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek, a Miroslav
Hrkút
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, Miroslav Straka
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2015
K bodu 3 Správa o činnosti OR od posledného OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov

Berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej rady od posledného obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.26/2015
K bodu 4 Termíny zasadnutí OR a OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Termíny zasadnutí OR a OZ na rok 2015 v zmysle prílohy č.2 a 3
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.27/2015
K bodu 5 Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2015 v zmysle prílohy č.4
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.28/2015
K bodu 6 Poplatky obce - návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Poplatky obce s účinnosťou od 13.2.2015 v zmysle prílohy č.5
Hlasovanie : Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.29/2015
K bodu 7 Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Určuje
V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starostovi obce Švošov Ing. Milanovi Široňovi vykonávať zmeny rozpočtu obce do
výšky 3 000,- € prostredníctvom rozpočtových opatrení. O vykonaní zmeny rozpočtu obce
starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo obce Švošov na jeho najbližšom zasadaní.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.30/2015
K bodu 8 Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Švošov a členov orgánov, zriadených obecným
zastupiteľstvom“ na volebné obdobie 2014-2018, okrem bodu 5.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.31/2015
K bodu 9 Rekonštrukcia osvetlenia v obci – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.32/2015
K bodu 10 Dotácia pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov – návrh na úpravu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
Uznesenie č. 18/2014 bod 1) v znení: OZ schvaľuje pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov na
rok 2015 vo výške 88%, čo predstavuje finančnú čiastku 63 453,50 €
Hlasovanie : Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.33/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 pre Cirkevnú ZŠ s MŠ
sv. Matúša Švošov na rok 2015 vo výške 100%, čo predstavuje finančnú čiastku 72 106,60 €
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.34/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
obecnému úradu písomne informovať zriaďovateľa Spišskú Kapitolu p. Draveckého
o prehodnotenej výške dotácie na rok 2015 pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov, výška dotácie
je 100% čo predstavuje sumu 72 106,- €. Obec bude mesačne poukazovať 1/12 z celkovej
sumy na účet zriaďovateľa, t.j. sumu 6 008,80 s tým, že finančné dorovnanie za mesiac
január vo výške 721,- € bude doplatené v mesiaci február 2015.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.35/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1/2015 v zmysle prílohy č. 8-1
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.36/2015
K bodu 11 Dobrovoľná požiarna ochrana – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
založenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.37/2015
K bodu 12 Kolaudácia stavby „Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV“ –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o kolaudácii stavby „Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia
a ČOV“
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.38/2015
K bodu 13 Úlohy na 1.polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Úlohy na 1.polrok 2015
- Riešenie rekonštrukcie havarijného stavu kotolne v základnej škole,
- príprava priestoru na Deň Švošova,
- kosenie verejných priestranstiev,
- riešenie havarijného stavu na ceste 3. triedy smer stará stanica,
- prístupová cesta do Švošova od železničného priecestia do dediny, zo západnej časti
- úprava protipožiarnej lavice sme od IBV nad Brehmi po Mlyn,
- ďalšie podľa požiadaviek a potreby občanov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.39/2015
K bodu 14 Nájomné zmluvy – prehodnotenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
úpravu dodatku nájomnej zmluvy zmlúv pre:
Jozef Štrelinger - pohostinstvo Viecha, ul. Pod Viechou 212/2
v zmysle predloženého návrhu
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.40/2015
K bodu 14 Nájomné zmluvy – prehodnotenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
starostu obce Ing. Milana Široňa o vypracovanie výberového konania k prenájmu obecných
priestorov pre obchod pod OÚ.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.41/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
poveruje starostu obce
po ukončení výberového konania na podpísanie nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom
o prenájom obecných priestorov na prízemí obecného úradu – potraviny
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2015
K bodu 15 Dovolenka a stravné starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Podľa zákona č.650/2004 Doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom obecného úradu
a to vo výške max. 10,- €/osobu/mesiac, s tým, že zamestnanec musí odvádzať mesačne
minimálne rovnakú sumu, alebo viac. Ak sa rozhodne zamestnanec odvádzať mesačne menšiu
sumu, ako 10,- €, zamestnávateľ mu bude prispievať max. v takej istej sume, akú zamestnanec
mesačne odvedie.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.43/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
v zmysle § 152 ods.5 Zákonníka práce – rozšírenie okruhu osôb, ktorým poskytuje
stravovanie o starostu obce Ing. Milana Široňa
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje, že
a) s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č.53/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov – v otázke dovolenky starostu
považuje za primerané uplatnenie Zákonníka práce / zák.č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov /, že starosta má dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci
v rovnakej vekovej skupine
b) podľa zákona č.650/2004 Doplnkové dôchodkové sporenie patrí starostovi príspevok v
rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom obecného úradu a to vo výške
10,- €/osobu/mesiac, s tým, že zamestnanec musí odvádzať mesačne minimálne rovnakú
sumu, alebo viac. Ak sa rozhodne zamestnanec odvádzať mesačne menšiu sumu, ako 10,- €,
zamestnávateľ mu bude prispievať max. v takej istej sume, akú zamestnanec mesačne
odvedie.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.45/2015
K bodu 16 Rekonštrukcia rozhlasu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o potrebe rekonštrukcie káblových rozvodov obecného
rozhlasu aj rozhlasovej ústredne
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2015
K bodu 17 Referendum o rodine – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu o Referende, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.2.2015 a výsledkoch hlasovania v obci
Švošov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.47/2015
K bodu 18 Švošovská pätnástka 34.ročník
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Propozície na Švošovskú pätnástku 34.ročník, ktorá sa uskutoční 28.3.2015
2. Finančné ohodnotenie pretekárov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.48/2015
K bodu 19. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov

Ukladá obecnému úradu
Zabezpečiť vyhotovenie Plánu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 – 2020.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.49/2015
K bodu 20 Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
nákup materiálno technického vybavenia obecného úradu podľa priloženého zoznamu ,
príloha č. 14
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.50/2015
K bodu 20 Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
starostu obce Ing. Milana Široňa o predloženie správy o pracovnom využití zamestnancov
OÚ na najbližšie obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
23.Záver
Starosta obce Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom OZ a kontrolórke za
podnetné postrehy a nápady a zaželal všetkým všetko dobré, veľa zdravia a síl do ďalšej
verejnej práce v obci Švošov. Následne ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Urmín .......................
Miroslav Straka ........................
Ing. Milan Široň
starosta obce Švošov

