Zápisnica č.2 z obecného zastupiteľstva dňa 17.5.2018
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2017
5. Výsledky hospodárenia za rok 2017
6. Výročná správa a záverečný účet za rok 2017
7. Inventarizácia majetku obce
8. Rozpočtové opatrenie č.2
9. Informácia- podané projekty z eurofondov a nové podané žiadosti
10. Žiadosť p. Ladislava Ondruša – pozemok
11. Úlohy na 2.polrok 2018
12. Švošovská pätnástka, Deň matiek, Deň Švošova, Deň detí - informácia
13. Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15. Uznesenie
16. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov na druhom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2018 a oboznámil ich s programom zasadnutia. Zároveň ospravedlnil
poslanca Miroslav Straka za neúčasť na zasadnutí.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Hrkút, Ing. Ľudovít Švihorík
Starosta určil overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Ing. František 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. Správa hlavného kontrolóra za rok 2017
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o vykonanej kontrole hlavnej
kontrolórky obce Švošov a predložil správu hlavnej kontrolórky za rok 2017 poslancom –
príloha č.2.
5. Výsledky hospodárenia za rok 2017
Starosta Ing. Milan Široň informoval o výsledkoch hospodárenia za r. 2017 – príloha č.3.
6. Výročná správa a záverečný účet za rok 2017
Starosta Ing. Milan Široň predložil výročnú správu a záverečný účet za rok 2017 – príloha
č.4.
7. Inventarizácia majetku obce
Starosta Ing. Milan Široň predložil správu o inventarizácii finančného majetku za rok 2017
a dal k nahliadnutiu poslancom celú zostavu.

8. Rozpočtové opatrenie č.2
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil a oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením
č.2 – príloha č.5
9. Informácia- podané projekty z eurofondov a nové podané žiadosti
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
o podaných projektoch o NFP z eurofondov. Ďalej informoval o ďalších možnostiach
a projektoch na žiadanie o NFP z eurofondov a z jednotlivých ministerstiev. Taktiež
informoval poslancov o úspešných žiadostiach o finančné prostriedky pre jednotlivé projekty
realizované alebo pripravované v obci Švošov
 Úspešné žiadosti:
- Švošovská drevenica miestne múzeum
40 000,- €
- Nákup športového vybavenia pre OŠK
3 500,- €
- Švošovská zvernica
3 000,- €
 Neúspešné žiadosti: - Asfaltovanie miestnych komunikácií IBV 87 000,- €
- Detské ihrisko v obci Švošov
12 000,- €
- Oplotenie a tribúna pre OŠK Švošov
12 000 ,-€
 Podané žiadosti:

- Rekonštrukcia kultúrneho domu cca
400 000,- €
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 1
30 000,- €
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2
180 000,- €
- Nákup kompostérov
35 000,- €
- Rekonštrukcia obecného rozhlasu
12 000,- €
- Kamerový systém obce Švošov
24 000,- €
- Nákup elektromobilu pre obec Švošov
30 000,- €
- Multifunkčné ihrisko
145 000,- €
- Free WIFI EU
15 000,- €
- ---- ďalšie mini projekty na VUC a nadácie ----

 Pripravované žiadosti:

- Rekonštrukcia lavice cez Váh
500 000,- €
- Rekonštrukcia cesty do Komjatnej 90 000,- € (MAS)
- Asfaltovanie komunikácií IBV
87 000,- € (znova)
- Telocvičňa pre základnú školu
300 000,- €
- Zhodnoc. bio odpadu 2. etapa
150 000,- €
10. Žiadosť p. Ladislava Ondruša – pozemok
Starosta Ing. Milan Široň predniesol žiadosť pána Ladislava Ondruša na odpredaj obecných
pozemkov, ktorú obecné zastupiteľstvo už v minulosti prejednávalo s uznesením, že pán
Ondruš má predložiť ocenenie daných pozemkov. Starosta následne predložil doručené
cenové hodnotenie – „Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov
registra E parc.č. 2412 a parc.č. 2419 v k.ú. Švošov pre účely prevodu vlastníctva“, ktorý
vypracoval znalec Ing. Peter Caban, Ľubochňa – príloha č.6. Parcely sa nachádzajúcich
v lokalite pri objekte „Mlyna“ – Staničná s.č. 1, ktoré sú prakticky súčasťou celého pozemku,
ktorý si vysporadúva majiteľ nehnuteľnosti „Mlyna“ pán Ladislav Ondruš.
11. Úlohy na 2.polrok 2018
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o úlohách na 2. polrok 2018
- kosenie a hrabanie obecných plôch
- príprava Dňa Švošova
- spolupráca pri organizovaní obecných akcií

- spolupráca pri prípadných úspešných projektoch
- dokončenie 2. Etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia
- oprava požiarnej Avie
- oprava obecného traktora
- Sadenie Mája – zabezpečenie udržateľnosti tejto tradície
- pomoc pri príprave juniálesu – Jednota dôchodcov Švošov
- Deň detí – spolupráca s DHZ, SČK. JDS
- príprava premiestnenia kríža ktorý sa nachádza na IBV Nad Brehmi
12. Švošovská pätnástka, Deň matiek, Deň Švošova, Deň detí - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o kultúrno-spoločenkých
a športových akciách v prvom polroku 2018, požiadal o aktivitu poslancov pri organizovaní
ďalších podujatí v obci Švošov a o zvýšenie aktívneho prístupu ku všetkým organizovaným
akciám v obci Švošov
Taktiež starosta pozval poslancov aj s ich rodinami na pripravovaný Deň detí, Švošov CUP
2018, Deň Švošova a futbalový turnaj v lete.
13. Diskusia – interpelácie
- Neúspech pri žiadosti o rozšírenie NN siete – ulica Pod Viechou
- Súčinnosť pri vydávaní mesačníka Hrdoš
- pomoc pri pripravovaní žiadostí o finančné príspevky v rámci jednotlivých výziev nadácií
a ministerstiev
- Komunálne voľby 2018 – oslovenie poslancov
- informácia o diaľnici D1 Hubová – Ivachnová a D1 Turany – Hubová
14. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie starosta poprosil predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na
uznesenie, starosta následne dal hlasovať za toto uznesenie.
15. Uznesenie
Uznesenie č.10/2018
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Hrkút, Ing. Ľudovít Švihorík
2. overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Ing. František Roštek
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/2018
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č.1/2018 – 9/2018 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12/2018
K bodu 4 Správa hlavného kontrolóra za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Kratkovej za rok 2017
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.13/2018
K bodu 5 Výsledky hospodárenia za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Výsledky hospodárenia za rok 2017.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Uznesenie č.14/2018
K bodu 6 Výročná správa a záverečný účet za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Výročnú správu a záverečný účet za rok 2017
2. Účtovná závierku a výsledok hospodárenia
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Uznesenie č.15/2018
K bodu 7 Inventarizácia majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Inventarizáciu majetku obce za rok 2017
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Uznesenie č.16/2018
K bodu 8 rozpočtové opatrenie č.2
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č.2 v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.17/2018
K bodu 10 Žiadosť p. Ladislava Ondruša – pozemok
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
pozemky parc. č. 2412 E KN, druh pozemku orná pôda o výmere 2236 m 2 a parc. č. 2419
E KN, druh pozemku orná pôda o výmere 440 m2, ktoré sú Okresným úradom Ružomberok,
katastrálny odbor zapísané na liste vlastníctva č. 649 pre k.ú. Švošov za prebytočné.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.18/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
odpredaj pozemkov parc. č. E KN 2412, druh pozemku orná pôda o výmere 2236 m2 a parc.
č. E KN 2419, druh pozemku orná pôda o výmere 440 m2, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č. 649, vlastník Obce Švošov, spoluvlastnícky podiel 1/1, pánovi Ladislavovi
Ondrušovi, bytom Švošov v celkovej sume 930,71 €. Hodnota pozemkov bola určená na
základe Znaleckého posudku číslo 24/2018 dňa 16.5.2018 znalcom Ing. Petrom Cabanom.
Kúpno-predajnú zmluvu zabezpečí kupujúci.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.19/2018
K bodu 11 Úlohy na 2.polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán úloh na 2.polrok 2018 tak, ako ich predložil starosta Ing. Milan Široň
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a druhé
zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2018 ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Dušan Roštek
Ing. František Roštek

