Zápisnica č.2 z obecného zastupiteľstva dňa 17.5.2022
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021
5. Výsledky hospodárenia za rok 2021
6. Záverečný účet za rok 2021
7. Inventarizácia majetku obce
8. Ukončenie nájmu nebytových priestorov (potraviny) – informácia
9. Stav žiadostí o NFP – informácia
10. Terénne práce na obecných parcelách - informácia
11. Diskusia - interpelácie
12. Návrh na uznesenie
13. Uznesenie
14. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú kontrolórku na
druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Anna Rošteková, Ing. František Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Ing. Radoslav Povala
3. Kontrola plnenia uznesenia
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o plnení uznesení OZ : uznesenia č. 55/2021
– 63/2021 a č. 1/2022 – 11/2022 – príloha č.1.
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o vykonanej kontrole za rok 2021 hlavnej
kontrolórky obce Švošov Ing. Ivety Kratkovej. Starosta vyzval hlavnú kontrolórku, aby svoju
správu za rok 2021 prečítala – príloha č.2
5. Výsledky hospodárenia za rok 2021
Starosta Ing. Milan Široň predložil dokument „Výsledky hospodárenia za rok 2021“.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu OZ. Rozpočet bol schválený dňa
15.12.2020 uznesením 62/2020. Príjmy boli 494 465,- € a výdavky 490 373,55 € - príloha č.3.
Celkový prebytok hospodárenia za rok 2021 bol vo výške 4 091,45 €. Tento prebytok bol
zložený z dvoch častí, a to z vyzbieraných finančných prostriedkov od darcov na mobilný
defibrilátor vo výške 3865,- € a tento sa vyčleňuje z prebytku hospodárenia na jeho nákup.
Čistý zostatok z roku 2021 je vo výške 226,45 €, ktorý sa schvaľuje do rezervného fondu vo
výške 100 %.
6. Záverečný účet za rok 2021
Starosta Ing. Milan Široň predložil záverečný účet za rok 2021 – príloha č.4 .

Starosta obce Ing. Milan Široň predložil poslancom dokument s názvom Záverečný účet obce
za rok 2021, ktorý obsahuje jednotlivé časti ako je: rozpočet obce, čerpanie príjmov
a výdavkov, tvorba a použitie finančných fondov, prehľad o stave dlhov obce, prehľad
o poskytnutých dotáciách počas roku 2021. V tomto dokumente sú popísané aj informácie o
mimoriadnej situácii s COVID-19, ako aj o vojnovom konflikte na Ukrajine.
7. Inventarizácia majetku obce
Starosta Ing. Milan Široň predložil správu o inventarizácii finančného majetku za rok 2021 a
dal k nahliadnutiu poslancom celú zostavu. Inventarizačná komisia bola schválená v zložení
Ing. Ľudovít Švihorík – predseda, členovia: Janka Babalová, Oľga Hrkútová a Jana Hrkútová.
Je to kontrola konečného stavu zostatkov na finančných účtoch k 31.12.2021. Všetky
finančné zostatky musia byť zdokladované.
8. Ukončenie nájmu nebytových priestorov (potraviny) – informácia
Starosta informoval prítomných, že obecnému úradu bola dňa 29.4.2022 doručená výpoveď
nájomnej zmluvy (prenájom nebytových priestorov – potraviny) od p. Márie Rapošovej,
bytom Hubová, Mokraď 284/15 s tým, že predčasne ukončuje prevádzku potravín na ul.
Školská 70/2, Švošov, a to ku dňu 31.05.2022. Ako dôvod uviedla dlhodobé poklesy tržieb
a nárast nákladov – príloha č.5. Nájomná zmluva bola schválená do 28.2.2023.
Otázka znie, čo s týmto priestorom. Či treba informovať občanov a možnosti prenájmu,
prípadne treba vymyslieť využitie tohto priestoru.
9.
-

Stav žiadostí o NFP – informácia
Švošovská drevenica – po úspešnej kontrole dokladov sa čaká na poukázanie dotácie
Regionálna cyklotrasa Hubová-Švošov-Komjatná – predložená žiadosť
Zberný dvor – podaná žiadosť o NFP, doplňujú sa údaje
Rekonštrukcia povrchu školského ihriska - nová žiadosť podaná na úrad vlády SR
Vybavenie kuchyne v KD v Švošove – podaná žiadosť na ŽSK
Nákup elektrospotrebičov do kuchyne KD – podaná žiadosť na ŽSK
Altánok pri zvernici – cez Nadáciu COOP Jednota
Altánok v priestore pálenia Jána – cez Nadáciu COOP Jednota ( Jakub Urban )
Monitorovacia stanica ovzdušia – cez Nadáciu COOP Jednota ( Jakub Urban )

10. Terénne práce na obecných parcelách – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval všetkých prítomných a požiadal poslancov OZ
o schválenie tejto investičnej akcie, o ktorej sa spoločne v minulosti rozprávali a ktorá je teraz
aktuálna. Momentálne sa pripravujú práce na vytvorení oporného múru, ktorý bude nad
nátokom pod mostom.
11. Diskusia – interpelácie
- UPC optika na stĺpoch
- kolaudácia KD ( Revízia el., Revízia kotolne – tlakové nádoby, Požiarny projekt )
- krížová cesta – realizácia, možnosť umiestnenia na protipožiarnej ceste
- Deň Švošova, Deň Matiek ( uskutočnené)
- Rekonštrukcia strechy rodinný dom č. 66
- Mobilná aplikácia od firmy Galileo – 222,- €/rok – Munipolis cena 80 €/mesiac
- Cesta Švošov – Hrboltová
- informácia o dotaze občanov na odpredaj obecnej parcely č. KN C 661
- informácie o novom stavebnom zákone.

12. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.
13. Uznesenie
Uznesenie č. 12/2022
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1.Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Anna Rošteková, Ing. František Roštek
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Ing. Radoslav Povala
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.13/2022
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
uznesenia č. 55/2021 – 63/2022 a uznesenia č.1/2022 – 11/2022 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.14/2022
K bodu 4 Správa hlavného kontrolóra za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Kratkovej za rok 2021.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.15/2022
K bodu 5 Výsledky hospodárenia za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
výsledky hospodárenia za rok 2021
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.16/2022
K bodu 6 Záverečný účet za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Záverečný účet za rok 2021.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.17/2022
K bodu 7 Inventarizácia majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Inventarizáciu majetku obce za rok 2021
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.18/2022
K bodu 8 Ukončenie nájmu nebytových priestorov (potraviny) – informácia
berie na vedomie
informáciu podanú starostu ohľadne ukončenia (výpovede) nájomnej zmluvy obecných
nebytových priestorov na ul. Školská 70/2, Švošov, ktorú podala nájomníčka p. Mária
Rapošová, Hubová ku dňu 31.05.2022.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.19/2022
K bodu 9 Stav žiadostí o NFP – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce o stave podaných a nových žiadostiach o nenávratný
finančný príspevok z euro fondov a dotácií od organizácií.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.20/2022
K bodu 10 Terénne práce na obecných parcelách – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
investičnú akciu terénnych úprav obecných parciel č. KN C 3, KN C 75, KN C 813/1 a KN C
822/1 (potok).
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.21/2022
K bodu 11 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
realizáciu investičnej akcie – „krížovej cesty“ v katastrálnom území Švošov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce
Overovatelia zápisnice: Dušan Roštek
Ing. Radoslav Povala

