Zápisnica č.6 z OZ zo dňa 5.12.2014
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad - návrh
5. Rozpočet na rok 2015 - návrh
6. Žiadosť o dotáciu, faktúra za PD
7. Diskusie - interpelácie
8. Návrh na uznesenie
9. Uznesenie
10. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce.
Zároveň informoval poslancov, že dnešné zasadnutie je posledné v roku 2014, nakoľko
v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 boli zvolení noví poslanci a starosta
obce.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Pompáš, Ing.
Milan Široň
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval o plní uznesení č.61/2014 – 68/2014, ktoré sú splnené – viď príloha
č.1.
4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad – návrh
Poslanci mali k dispozícii VZN č.3 – návrh, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli – viď
príloha č.2. V určenej lehote neboli dané žiadne pripomienky, v ôsmej časti §23 Sadzba
poplatku za komunálny odpad došlo k zmene sadzby z doterajších 0,0400 € na 0,0411 €
na osobu a deň, čo prestavuje finančnú čiastku na osobu a rok 15,- €.
5. Rozpočet na rok 2015 - návrh
Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce, poslanci ho mali k dispozícii
vypracovaný podrobne v položkách aj jednotlivých kapitolách. Príjmová časť rozpočtu
249 665,- € a výdajová časť rozpočtu 249 665,- €, rozpočet je vyrovnaný – príloha č.3
6. Žiadosť o dotáciu, faktúra za PD
Starosta informoval, že obecnému úradu bola dňa 30.10.2014 doručená žiadosť(viď
príloha č.4) od Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Švošov na poskytnutie mimoriadnej
podpory vo výške 2 000,- € ako príspevok na zakúpenie nového kopírovacieho stroja,
nakoľko starý sa pokazil a nedá sa už opraviť. Ďalej starosta informoval, že celková
faktúra za kopírovací stroj je vo výške 2 850,- € a vzhľadom pre zabezpečovanie činnosti
aj pre Združenie Hrdoš, ktorý vydáva časopis Hrdoš, navrhol riešiť poskytnutie dotácie
50%, čo predstavuje sumu 1 425,- € . Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby k tomuto
bodu navrhla uznesenie.
Starosta taktiež informoval o doručenej faktúre - viď príloha č.5, adresovanej Obecnému
úradu Švošov od firmy KOMPRO s.r.o. Lúčky vo výške 1 944,-€, ktorá bola vystavená
za vypracovanú projektovú dokumentáciu „Kotolňa na biomasu ZŠ Švošov“. Starosta dňa
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16.10.2014 listom informoval firmu KOMPRO s.r.o. Lúčky, že postup úhrady faktúry
bude riešený na najbližšom obecnom zastupiteľstve, nakoľko obec na vypracovanie
uvedenej faktúry nevystavovala objednávku.
Diskusie – interpelácie
Ing. Iveta Kratková –hlavný kontrolór sa pýtala, či by nebolo vhodné kopírovací stroj
zakúpiť pre obec s tým, že by ho využíval aj farský úrad
Ing. Široň – informoval, že kopírovací stroj nebude mať kto obsluhovať pri vydávaní
časopisu Hrdoš z obecných zamestnancov
Ing. Sidor – informoval, že prerokoval úhradu polovice faktúry od firmy KOMPRO s.r.o.
Lúčky so zástupcami C ZŠ s MŠ sv.Matúša a to tak, že obec uhradí celú finančnú čiastku
zhotoviteľovi, firme KOMPRO s.r.o. Lúčky a následne obec vystaví faktúru C ZŠ s MŠ
Švošov v jednej polovici, t.j. 972,- €.
Starosta informoval, že je potrebné vyslať poslanca – novozvoleného starostu Ing. Milana
Široňa na služobnú cestu do Bratislavy ohľadne školenia na euro fondy, programovacie
obdobie r.2014 – 2020. Tejto služobnej cesty sa zúčastnia aj starostovia z Komjatnej a
Valaskej Dubovej.
Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie Ing. Švihorík prečítal návrh na uznesenie, starosta dal dotaz na
poslancov a dal hlasovať.
Uznesenie.
Uznesenie č.69/2014
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Pompáš, Ing. Milan
Široň
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Urmín, Miroslav Hrkút
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.70/2014
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
plnenie uznesení č. 61/2014 – 68/2014
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.71/2014
K bodu 4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad –
návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
zrušuje
VZN obce Švošov č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ku 31.12.2014.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 7

Uznesenie č.72/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN obce Švošov č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2015, poplatok za komunálny
odpad vo výške 15,- € na osobu a rok
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.73/2014
K bodu 5 Rozpočet na rok 2015 - návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočet na rok 2015, príjmová časť: 249 665,- €, výdajová časť: 249 665,-€,
rozpočet je vyrovnaný.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Uznesenie č.74/2014
K bodu 6 Žiadosť o dotáciu, faktúra za PD
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
príspevok na úhradu faktúry pri zakúpení kopírovacieho stroja pre Rímskokatolícku
cirkev – farnosť Švošov vo výške 1 500 € v zmysle žiadosti zo dňa 30.10.2014
zaevidovanej pod č.j. 299/2014.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.75/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
uhradiť faktúru v celkovej výške 1 944,- € , ktorá bola doručená obecnému úradu firmou
KOMPRO s.r.o. Lúčky za vypracovanie projektovej dokumentácie „Kotolňa na biomasu
ZŠ Švošov“
Hlasovanie : Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.76/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada poslanca Ing. Ľubomíra Sidora,
aby informoval p. riaditeľku a zástupcu zriaďovateľa C ZŠ s MŠ sv. Matúša o doručenej
faktúre firmy KOMPRO s.r.o. Lúčky za vypracovanie projektovej dokumentácie
„Kotolňa na biomasu ZŠ Švošov“ a dohodol spôsob úhrady polovice z celkovej sumy
1 944,- €, t.j. sumu 972,- € Obci Švošov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.77/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá obecnému úradu
vystaviť faktúru pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša v celkovej sume 972,- € (t.j. jedna polovica
z celkovej sumy faktúry 1944,- € od firmy KOMPRO s.r.o. Lúčky). Prerokovanie
fakturácie a následná úhrada bolo dojednané a prerokované Ing. Ľubomírom Sidorom.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.78/2014
K bodu 7 Diskusie – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
súhlasí
s vyslaním na služobnú cestu do Bratislavy poslanca Ing. Milana Široňa – novozvoleného
starostu obce Švošov, účel služobnej cesty: eurofondy na roky 2014 – 2020.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Záver
Starosta Ing. Andrej Kostilnik poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za
účasť na poslednom zasadnutí OZ. Zároveň im poďakoval za doterajšiu vykonanú prácu
vo volebnom období r.2010 – 2014. Nakoľko starosta Ing. Andrej Kostilnik už
nekandidoval v komunálnych voľbách, novému zvolenému starostovi Ing. Milanovi
Široňovi, znovu zvoleným poslancom ( Ing. Peter Urmín, Ing. Ľudovít Švihorík, Ing.
Ľubomír Sidor a Miroslav Hrkút) poprial veľa úspechov v ďalšej práci starostu a
poslancov a taktiež poslancom, ktorí už nekandidovali v komunálnych voľbách( Ing.
František Pompáš a Zdeno Pukaj) poprial veľa zdravia a osobných úspechov do ďalších
rokov a OZ ukončil.

Ing. Andrej Kostilnik
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Urmín
Miroslav Hrkút

