Zápisnica č.5 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2017
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie
5. VZN č.1/2017 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 2018
6. Rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020
7. Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve obce – informácia
8. Projekt „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v obci Švošov“ z environmentálneho fondu – vyhodnotenie
9. Informácia o podaných projektoch o poskytnutie NFP
10. Diskusia – interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Uznesenie
13. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú
kontrolórku na poslednom zasadnutí OZ v roku 2017 a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Miroslav Hrkút
Starosta Ing. Milan Široň 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. Rozpočtové opatrenie
Starosta Ing. Milan Široň predniesol informáciu o rozpočtovom opatrení týkajúcom sa
viacerých položiek v rámci rozpočtu na rok 2017, príloha č.2.
5. VZN č.1/2017 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 2018
Starosta obce Ing. Milan Široň predniesol informáciu ohľadom VZN o určení výšky
dotácie pre Cirkevnú ZŠ s MŠ sv. Matúša vo Švošove na rok 2018 – príloha č.3. Tento
rok bola hodnota koeficientu - výška dotácie na jedného žiaka 78,78 € a na rok 2018 je
predpoklad koeficientu cca 82-85 €. Podľa sumáru zriaďovateľa zo dňa 15.9.2017
je 35detí v materskej škole a 30 detí stravujúcich sa v ŠJ a 16 detí v ŠKD. V roku 2017 bola
výška dotácie 83 672,96 € (100% dotácie). Tento rok vychádza výška dotácie pri 100%

dotácii vo výške 81 638,09 €. 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 2018, 2019 a 2020
Starosta informoval poslancov o návrhu rozpočte obce na roky 2018,2019 a 2020, ktorý bol
zverejnený
na
úradnej
tabuli
obce
a internetovej
stránke
obce.
Do
rozpočtu na rok 2018 boli zapracované žiadosti o dotácie od jednotlivých organizácií.
Ďalej informoval, že návrh rozpočtu na roky 2018 je vyrovnaný, rozpočtovaný príjem
a výdaj na rok 2018 je vo výške 303 980,-€ - príloha č.4
7. Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve obce – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o návrhu na prevod obecného
pozemku do vlastníctva ŽSK – príloha č5. Jedná sa o pozemok na cestu zrekonštruovanú
v roku 2016. Podrobnejšie to budeme riešiť pri návrhu zmluvy.
8. Projekt „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v obci Švošov“ z environmentálneho fondu – vyhodnotenie
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o realizácii projektu
z environmentálneho fondu v roku 2017
9. Informácia o podaných projektoch o poskytnutie NFP
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o priebehu podaných projektoch,
ktoré sú vo fáze schvaľovania resp. neschválenia:
- Asfaltovanie ciest IBV Nad Brehmi
- Švošovská drevenica
- Kultúrny dom
- Multifunkčné ihrisko
10. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň v rámci diskusie informoval poslancov:
- Reprezentačný ples obce Švošov 3. ročník dňa 20.1.2018
- Kalendáre na rok 2018
- Silvester 2017 – ohňostroj, tradičný výstup na Hrdoš
- Stolnotenisový turnaj v dňoch 29.12.2017-30.12.2017
- Hokejbalový turnaj ulíc + otvorenie nových šatní dňa 6.1.2018
- Farnosť Švošov – dočasný p. farár z Liptovských Sliačov počas vianočných sviatkov.
- hlasovanie projekt VÚB – Švošovská zvernica
- rekonštrukcia osvetlenia
- parkovanie osobného automobilu vo vlastníctve PS BÚ Švošov v garáži pri farskom úrade
v Švošove – žiadosť predsedu PS BÚ Jána Vrlíka
Poslanec Ing. Peter Urmín, predseda finančnej komisie OZ – po prehodnotení náročnosti
práce starostu pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone
samosprávnej pôsobnosti obce predložil návrh za mesiace november 2017 a december 2017
zvýšiť plat starostovi v zmysle §4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 70%.,
príloha č.6
11. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie starosta poprosil predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na
uznesenie a starosta následne dal hlasovať za uznesenie.

12. Uznesenie
Uznesenie č.53/2017
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Miroslav Hrkút
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Dušan Roštek
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.54/2017
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č.41/2017 – 52/2017 boli splnené
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.55/2017
K bodu 4. Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.4
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.56/2017
K bodu 5 VZN č.1/2017 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 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. VZN č.1/2017 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 2018 vo výške 100% , čo predstavuje sumu 81 638,09 €
2. Dotáciu pre 1 dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Švošov na 1 krúžok vo výške
50 € .
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.57/2017
K bodu 6 Rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2018 na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie.
Hlasovanie: Za: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.58/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
V zmysle §4 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na
roky 2018, 2019 a 2020 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.60/2017
K bodu 7 Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve obce – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o podanej žiadosti Žilinského
samosprávneho kraja o prevode časti pozemku p.č. KN E 1448/1, ktorá je vo vlastníctve
obce
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.61/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
prevod časti pozemku p.č. KN E 1448/1, ktorý sa zameria geometrickým plánom pod
cestným telesom č.III/2211 do vlastníctva ŽSK s tým, náklady spojené s vypracovaním
geometrického plánu na odčlenenie pozemku a vypracovanie znaleckého posudku na prevod
vlastníctva bude znášať ŽSK.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.62/2017
K bodu 8 Projekt „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Švošov“ z environmentálneho fondu – vyhodnotenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o použití finančných prostriedkov vo
výške 50 000,- € z dotácie z Environmentálneho fondu
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.63/2017
K bodu 9 Informácia o podaných projektoch o poskytnutie NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o podaných projektoch o poskytnutie NFP
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.64/2017
K bodu 10 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
po prehodnotení náročnosti práce starostu Ing. Milana Široňa pri zabezpečovaní výkonu
prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce za mesiace
november a december 2017 zvýšenie platu v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z.

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov o 70%.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13.Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
poslednom zasadnutí OZ v roku 2017. Poprial všetkým veľa zdravia, pracovných úspechov a
šťastia v roku 2018 a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň, starosta

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík
Dušan Roštek

