Zápisnica č.6 z OZ dňa 15.12.2015
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce
6. Audit za rok 2014
7. Informácia o novom zákone o odpadoch
8. VZN obce Švošov o nakladaní s komunálnym odpadom - návrh
9. VZN obce Švošov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – návrh
10. 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 2016 – návrh
11. Rozpočet na rok 2016 – návrh
12. VZN obce Švošov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky - návrh
13. Určovanie adresných bodov budovám – GPS súradnice – informácia
14. Eurofondy – komisia pre eurofondy
15. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome - informácia
16. Voľby do NR SR – informácia
17. Prevod majetku – budovy OŠK Švošov do vlastníctva obce
18. Diskusia – interpelácie
19. Návrh na uznesenie
20. Uznesenie
21. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú kontrolórku
na šiestom zasadnutí OZ a oboznámil ich s programom. Informoval všetkých
prítomných, že oproti programu uvedeného v pozvánke nastala zmena a pribudol jeden
bod, ktorý si žiadal doplniť občan Ing. Milan Kamenický
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Ľudovít Švihorík a
Miroslav Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. František Roštek, Miroslav Straka a Dušan
Roštek
Doplnený bod:
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal hosťa občana Ing. Mareka Kamenického
a oboznámil poslancov o tomto bode. Následne vyzval pána Kamenického, aby
predniesol svoj príspevok a požiadavku občanov bývajúcich na ulici Lániky ohľadom
spojovacej cesty s ulicou Nad Brehmi. Pán Kamenický žiadal prítomných poslancov,
aby zahrnuli riešenie tejto cesty do investičného plánu na rok 2016. Po prednesení
príspevku pána Kamenického poďakoval za obšírne informácie a vyzval prítomných

poslancov aby sa v diskusii vyjadrili k tejto téme. Po všetkých interpeláciách starosta
ukončil diskusiu a predniesol záver, na ktorom sa dohodli všetci prítomní. Na koniec
poďakoval pánovi Ing. Kamenickému za návštevu a ochotu pri riešení danej situácie
a zasadnutie OZ pokračovalo vo svojom rokovacom programe.
3. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o činnosti OR, ktorá
mala zasadnutie dňa 1.12.2015 - príloha č.1. Na OR boli prerokované niektoré
z hlavných bodov dnešného zasadnutia OZ. Členovia OR, ktorí boli prítomní na
zasadnutí tohto poradného orgánu starostu obce sa vyjadrili k jednotlivým bodom
a v diskusii tieto body prerokovali a doplnili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia a oboznámil prítomných
s ich plnením – príloha č.2. Členovia OZ vykonali kontrolu plnenia uznesení
z predošlých OZ – príloha č1/1. Jediné z uznesení, ktoré dalo za úlohu starostovi 3
body sa plnia priebežne. Topoľ sme zisťovali, Rušenie stĺpov- podali žiadosť
o vyjadrenie na T- COM a zatiaľ nie je odpoveď, Výjazdové rokovanie OZ v obci
bude naplánované začiatkom roka v pláne OZ
5. Ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce
Starosta obce Ing. Milan Široň podal informáciu ohľadom auditu a o potrebe
doplnenia auditu . Z tohto dôvodu bolo potrebné vyhotoviť „Ocenenie pozemkov vo
vlastníctve obce“ Ocenenie je vytvorené na základe zákona č. 582/2004 Z.z. kde sú
uvedené sadzby pre jednotlivé obce – príloha č.3
6. Audit za rok 2014
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov, že audit prebehol úspešne,
audítor nenašiel žiadne pochybenia, overil správnosť účtovnej závierky za rok 2014
príloha č.4. Jedine vytkol doplnenie ocenenia pozemkov, ktoré bolo dopracované
a starosta vás o tom informoval v predošlom bode
7. Informácia o novom zákone o odpadoch
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval všetkých prítomných o schválenom novom
zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. Oboznámil poslancov o tom, že od 1.7.2016 sa
začína postupovať podľa tohto zákona. Dovtedy od 1.1.2016 bude tzv. prechodné
obdobie, počas ktorého si musí naša obec uzatvoriť zmluvu s niektorou zo spoločností
zastupujúcich výrobcov obalov a obec sa musí pripraviť na fungovanie podľa nového
zákona o odpadoch . Zo zákona nám vyplývajú nové povinnosti a veľa týchto
povinností prešlo na obec. S novým zákonom o odpadoch súvisí aj nakladanie so
„Separovaným odpadom“. Ďalej informoval poslancov o „ Množstvenom zbere
drobného stavebného odpadu“.
Informoval poslancov, že spoločnosť s ktorou zrejme uzatvoríme zmluvu bude
spoločnosť EnviPak. S týmto novým zákonom súvisí ďalší bod nášho rokovania
v ktorom musíme odsúhlasiť nove VZN
8. VZN obce Švošov o nakladaní s komunálnym odpadom – návrh
Starosta obce Ing. Milan Široň predniesol znenie návrhu VZN o nakladaní
s komunálnym odpadom – príloha č.5 . Tento návrh VZN bol zverejnený na stránke od
30.11.2015 a do dnešného dňa nebola podaná žiadna pripomienka. Je tam spomenutý
systém triedenia, separovania, kompostovania v domácnostiach, ktoré sme podpisovali
pred asi 2 rokmi. V tomto novom VZN je podľa zákona určené, že občania si musia
zakúpiť nádoby na komunálny odpad. Sú tu spomenuté ceny v našej obci Plastové
25€, pozinkovaný 30 €.

9. VZN obce Švošov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval o návrhu VZN o o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha č.6 –
cena za komunálny odpad 16,1€/osoba/rok. Tak isto toto VZN súvisí s novým
zákonom o odpadoch kde by sme mali dbať na to , aby sa čoraz viac separovalo a tým
by sa znižoval objem komunálneho odpadu. Cena 16,10 by mala byť takou motiváciou
viac separovať a tým môžeme aj znížiť v budúcnosti túto cenu.
10. 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 2016 – návrh
Starosta obce Ing. Milan Široň predniesol informácie ohľadom VZN o určení výšky
dotácie pre Cirkevnú ZŠ vo Švošove – príloha č.7. Minulý rok bola hodnota
koeficientu - výška dotácie na jedného žiaka 66,05 € a na rok 2016 je tento koeficient
71,10,- €. Počet detí v materskej škole v roku 2015 bol 37 a 27 detí stravujúcich sa
v ŠJ spolu 61 detí. Na rok 2016 je počet detí 34 +31 t.j. spolu 65 detí. V minulom roku
bola výška dotácie 72 106,- €. Tento rok vychádza výška dotácie pri 90% 72 090,71 €,
pri 95% 76 095,66 €, a pri 100% dotácii je vo výške 80 101,26 €. Výšku dotácie na 1
dieťa s trvalým pobytom v obci Švošov a 1 krúžok pre centrá voľného času
navrhujeme zachovať 50 €.
11. Rozpočet na rok 2016 – návrh
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018 v príjmovej
a výdajovej časti – viď príloha č.8. Rozpočet je spracovaný v prílohe, ktorú poslanci
mali k dispozícii. Tento rozpočet je vyrovnaný. Rozpočtovaný príjem je na rok 2016
v sume : 275 815 €, na rok 2017 suma 281 140,- € a na rok 2018 je v sume 290 240,€. Výdajová časť rozpočtu na roky 2016 – 2018 je rovnaká ako príjmová, rozpočet je
vyrovnaný.
12. VZN obce Švošov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky – návrh
Starosta obce Ing. Milan Široň predniesol návrh VZN o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – príloha č.9, keďže sme takéto VZN
ešte nemali schválené.
13. Určovanie adresných bodov budovám – GPS súradnice – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval OZ o prenesenej kompetencii o určovaní
adresných bodov budovám v obci. Každý stavebník je povinný do 30 dní od
kolaudácie žiadať o súpisné číslo. Ak stavebník nepožiada o súpisné číslo obec sama
určí súpisné číslo. Za nevyžiadanie môže byť pokuta. Obec musí určiť tvar súpisných
a orientačných čísiel. Vzhľadom na to, že sme v minulosti riešili orientačné čísla, mali
by sme v budúcom roku alebo v roku 2017 dať vyhotoviť pre každú nehnuteľnosť
súpisné a orientačné čísla. Každý majiteľ by si mal označiť svoju nehnuteľnosť
takýmto určeným typom čísiel. Súpisné číslo sa nemôže určiť stavbe, ktorá nebola
skolaudovaná, prípadne stojí na cudzom pozemku. V rámci tejto investície, starosta
informoval poslancov o možnosti vytvorenia návrhu a následného zakúpenia systému
označovania ulíc. GPS – informácia ohľadom rýchlej zdravotnej služby – máme
spravené.
14. Eurofondy – komisia pre eurofondy
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o začatí prípravných
prác na žiadostiach o nenávratný finančný príspevok na 4 projekty
- Asfaltovanie miestnych komunikácií – IBV Nad Brehmi ulice: Lániky, Nad Brehmi,
Nad Stráňami

- Multifunkčné ihrisko s chladením
- Rekonštrukcia kotolne
- Švošovská drevenica – miestne múzeum
V rámci tejto akcie je potrebné vyčleniť z rozpočtu financie na všetky podporné
aktivity súvisiace s prípravou týchto žiadostí ( Projektová činnosť cca od 1000 – do
3000,- € na projekt, Verejné obstarávanie cca 1500€ na projekt, Poradenská činnosť
500,-€ na projekt).
Ďalšími projektami, ktoré by sa mali pripravovať by mala byť: Rekonštrukcia
Kultúrneho domu – havarijný stav stropu, rekonštrukcia lavice cez rieku Váh –
havarijný stav, Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice s kotolňou.
Starosta obce Ing. Milan Široň navrhol poslancom členstvo v komisii pre eurofondy
a nadačné programy. Oslovil všetkých poslancov.
15. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome - informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň podal informáciu ohľadom začatia rekonštrukčných
prác v kultúrnom dome. V rámci tohto bodu predniesol žiadosť pána Ladislava
Ondruša o spoluúčasť na rekonštrukcii komína vo výške 500,-€. Po ukončení zimy by
sa mali začať práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom dome avšak
treba na to vyčleniť taktiež finančné prostriedky. Starosta informoval, že by sme to
mohli zvládnuť aj svojpomocne, ale murárke práce by mali byť zabezpečené
odborným pracovníkom, ktorého bude treba zaplatiť. Konkrétny termín začatia prác by
starosta určil medzi jednotlivými akciami v KD vo Švošove.
16. Voľby do NR SR – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov že voľby do NR SR sa budú
konať 5.3.2016. Obec má zabezpečený harmonogram na organizačno-technické
zabezpečenie volieb – príloha č.10
17. Prevod majetku – budovy OŠK Švošov do vlastníctva obce
Starosta informoval poslancov, že
predseda OŠK Švošov navrhol na
základe konaného valného zhromaždenia OŠK Švošov prevod budov vo vlastníctve
OŠK Švošov do vlastníctva obce – príloha č. 11
18. Diskusia – interpelácie
- Príprava VZN o parkovaní na komunikáciách v obci Švošov
- Príprava rozšírenia miestnej účelovej komunikácie pri pozemku p. Pavla Kratku
- Vyhlásenie súťaže pre mladých občanov do 18 rokov na vytvorenie návrhu náučných
tabúľ. Výhra 50,- € -- motivácia mladých ľudí pre prácu na PC – nie hry
- kronikár – návrh p. Ján Vrlík
- starosta informoval o zlej situácii s parkovaním v obci
- prítomní poslanci odsúhlasili preplatenie časti nákladov pána Ladislava Ondruša,
vynaložené na nový komín v kultúrnom dome vo výške 500,- €
- Poslanci požiadali kolegu poslanca a zástupcu starostu Ing. Petra Urmína,
o zaradenie bodu do valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbár Švošov
o návrhu dotácie 1000,- € pre OŠK Švošov.
19. Návrh na uznesenie
Ing. Ľudovít Švihorík prečítal návrh na uznesenie a následne starosta obce Ing. Milan
Široň vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o uznesení.
20. Uznesenie
Uznesenie č.90/2015
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Miroslav Hrkút
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. František Roštek, Miroslav Straka, Dušan Roštek
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.91/2015
K bodu 3 Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej rady od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 17.9.2015
Hlasovanie: Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.92/2015
K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č. 79/2015 – 89/2015 sú plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.93/2015
K bodu 5 Ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce podľa prílohy č. 3
Hlasovanie: Za:7
Proti:0

Zdržal sa:0

Uznesenie č.94/2015
K bodu 6 Audit za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2014
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.95/2015
K bodu Informácia o novom zákone o odpadoch
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o novom zákone č.79/2015 Z.z. o odpadoch,
ktorý prináša komplexnú zmenu pravidiel v odpadovom hospodárstve, predovšetkým
v triedenom zbere odpadu
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.96/2015
K bodu 8 VZN obce Švošov o nakladaní s komunálnym odpadom - návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN č.1/2013 obce Švošov o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 29.5.2013
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.97/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.1/2015 obce Švošov o nakladaní s komunálnym odpadom
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.98/2015
K bodu 9 VZN obce Švošov o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN obce Švošov č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 8.12.2014
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.99/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.2/2015 obce Švošov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.100/2015
K bodu 10 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 2016 – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.3/2015 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016
1. Pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov na rok 2016 vo výške 95 %, čo predstavuje finančnú
čiastku 76 095,60 €
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: 1
Uznesenie č.101/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
obecnému úradu písomne informovať zriaďovateľa C ZŠ s MŠ Rímskokatolícku cirkev,
Biskupstvo Spišské Podhradie o výške schválenej dotácie na rok 2016 pre C ZŠ s MŠ sv.
Matúša Švošov, výška dotácie 95 %, čo predstavuje sumu 76 095,60 €. Obec bude mesačne
poukazovať 1/12 z celkovej sumy na účet zriaďovateľa
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.102/2015
K bodu 11 Rozpočet na rok 2016 – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
výšky jednotlivých dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
1. Obecný športový klub Švošov : 11 000,- €
2. Miestne osvetové stredisko Švošov: 200,- €
3. Jednota dôchodcov organizácia Švošov: 200,- €
4. Dobrovoľný požiarny zbor obce Švošov: 800,- €
5. Farský úrad Švošov: 2000,- €
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.103/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. rozpočtové opatrenie č.6
2. finančný rozpočet na rok 2016: príjmová časť: 275 815,- €, výdajová časť: 275 815,- €
rozpočet je vyrovnaný.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.104/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
finančný rozpočet na roky 2017 a 2018
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.105/2015
K bodu 12 VZN obce Švošov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky - návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.4/2015 obce Švošov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.106/2015
K bodu 13 Určovanie adresných bodov budovám – GPS súradnice – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o určovaní adresných bodov budovám
Hlasovanie: Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.107/2015
K bodu 14 Eurofondy – komisia pre eurofondy
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o zriadení komisie pre eurofondy
Hlasovanie : Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.108/2015
K bodu 15 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o stave kultúrneho domu
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.109/2015
K bodu 16 Voľby do NR SR – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
O materiálno technickom zabezpečení volieb v zmysle vypracovaného harmonogramu na
voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 5.3.2016
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.110/2015
K bodu 17 Prevod majetku – budovy OŠK Švošov do vlastníctva obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
kúpu nehnuteľností do vlastníctva Obce Švošov za kúpnu cenu 1,- €, (slovom: jedno
euro):
a) súp.č.3, druh stavby: 19, popis stavby: šatne, postavenej na pozemku parc.č. KN C
1356/3 – ostatné plochy o výmere 127 m2 ( právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba
súp.č.3 nie je evidovaný na liste vlastníctva)
b) súp.č.225, druh stavby: 20, popis stavby: spoločenská miestnosť, postavenej na
pozemku parc.č. KNC 1356/6 – ostatné plochy o výmere 34 m2( právny vzťah
k parcele, na ktorej leží stavba súp.č.225 nie je evidovaný na liste vlastníctva)
c) súp.č.226 druh stavby: 20, popis stavby: skladová miestnosť, postavenej na pozemku
parc.č. KNC 1356/5 – ostatné plochy o výmere 40 m2 ( právny vzťah k parcele, na
ktorej leží stavba súp.č.226 nie je evidovaný na liste vlastníctva)
d) súp.č.227, druh stavby: 20, popis stavby: sociálne zariadenie, postavenej na pozemku
parc.č. KNC 1356/4 – ostatné plochy o výmere 13 m2 ( právny vzťah k parcele, na
ktorej leží stavba súp.č.227 nie je evidovaný na liste vlastníctva),
ktoré (stavby) sú Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, zapísané na LV
č.1167 vlastník – Obecný športový klub Švošov, v k.ú. Švošov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.111/2015
K bodu 18 Diskusie-interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Za kronikára obce Švošov pána Jána Vrlíka, s finančným ohodnotením jednorázovo
150,- € ročne
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.112/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
preplatenie časti nákladov pána Ladislava Ondruša vynaložené na výstavbu nového
komína v kultúrnom dome vo Švošove vo výške 500,- €, slovom: Päťsto eur.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.113/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
poslanca a zároveň zástupcu starostu Ing. Petra Urmína o návrh na zaradenie do bodov
rokovania valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbár Švošov na dotáciu
1000,- € pre OŠK Švošov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.114/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
starostu obce Ing. Milana Široňa o riešenie návrhu úpravy spojovacej cesty medzi cestami
Nad Brehmi a Lániky, podľa návrhu pána Ing. Mareka Kamenického.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
21. Záver
Starosta obce Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za hlasovania a za
konštruktívne riešenie daných problémov a bodov obecného zastupiteľstva. Po
rokovaní poslanci ďalej pokračovali v neformálnej rozprave o dianí v obci
a pripravovaných akciách a udalostiach.

Ing. Milan Široň
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Roštek
Miroslav Straka
Dušan Roštek

