Zápisnica č. 5 z OZ zo dňa 17.9.2015
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2015
5. Úprava rozpočtu /rozpočtové opatrenie/
6. Použitie finančných prostriedkov z DSoD.
7. Kúpa rodinného domu p. Moniky Pialovej, úver –informácia
8. Deň Švošova – informácia
9. MAS Dolný Liptov - PHSR
10. Práce v obci za I. polrok 2015
11. Diskusia – interpelácie
12. Návrh na uznesenie
13. Uznesenie
14. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú kontrolórku na
piatom zasadnutí OZ a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Roštek, Dušan Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia a oboznámil prítomných s ich plnením.
Členovia OZ vykonali kontrolu plnenia uznesení z predošlých OZ – príloha č1/1.

4. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2015
Správu podal starosta:
- za I. polrok 2015 príjmová časť rozpočtu : 193 139,17 €, plnenie na 64%

-

výdajová časť rozpočtu: 182 780,34 €, plnenie na 60%
rozdiel:
+ 10 358,83 €

Príjmovú a výdajovú časť výsledkov hospodárenia tvorí príloha č.1.

5. Úprava rozpočtu /rozpočtové opatrenie/ - informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval o zmene rozpočtu pre zabezpečenie plnenia úloh, kde je
potrebné upraviť rozpočet medzi položkami a medzi kapitolami do 3000 € (rozpočtové opatrenie č.4)
– viď príloha č.2

6. Použitie finančných prostriedkov z DSoD /rozpočtové opatrenie/.
Presun finančných prostriedkov z DSoD vo výške 10 000,- €, príloha č.3.
Rozpočtové opatrenie č. 5: Navýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 10 000,- € a výdajovej
časti taktiež o 10 000,- €.
Použitie týchto prostriedkov vo výdajovej časti na tieto kapitoly:
05.6.0 Ochrana životného prostredia
06.2.0 Rozvoj obcí
08.2.0 Kultúrne služby
7. Kúpa rodinného domu p. Moniky Pialovej, úver –informácia
Starosta informoval prítomných poslancov o podpise kúpnej zmluvy medzi pani Monikou
Pialovou a Obcou Švošov, na nehnuteľnosti pani Moniky Pialovej.

8. Deň Švošova – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň podal informáciu o uskutočnenom obecnom podujatí
s názvom Deň Švošova, ktoré sa konalo dňa 23.8.2015 lokalite Švošovec. Zároveň
poďakoval všetkým, ktorí pomohli s prípravou tohto dňa a osobitne poďakoval Ing.
Ľubomírovi Sidorovi za sponzorskú pomoc pre obec Švošov.
9. MAS Dolný Liptov – PHSR
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o pokračovaní a tvorení PHSR
v spolupráci s MAS Dolný Liptov. Bol zúčastnený rôznych stretnutí a workshopov ohľadom
napĺňania databázy a informácií pre PHSR obce Švošov

10. Práce v obci za I. polrok 2015
Starosta obce Ing. Milan Široň podal informáciu prítomným poslancom u uskutočnených
prácach v 1. polroku 2015.
- kosenie celého intravilánu – pripravovaná zmena – Pasport obecných priestorov pre kosenie
- úprava krajnice štátnej cesty 3. tr. smerom do Ľubochne a cesty smerom do Komjatnej a
Hrboltovej
- spevnenie miestnych účelových komunikácií
- práce na futbalovom ihrisku OŠK Švošov
- spolupráca s Jednotou dôchodcov pri skrášľovaní verejných priestorov
- rekonštrukcia školského ihriska
- montáž a maliarske práce na skladacích pivných setoch
- rekonštrukcia omietok v dome smútku sv. Matúša
- práce na parkovisku OŠK Švošov
- čiastočná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v spolupráci s DHZ Švošov
- murárske práce v kultúrnom dome
- murárske práce pri stavbe nových šatní pre OŠK Švošov
- čistenie potokov a protipožiarnej nádrže v obci Švošov
- opilovanie stromov v priestoroch OÚ a pripravované opilovanie ďalších stromov na jar
- úprava protipožiarnej lavice a cesty z IBV Nad Brehmi ku Mlynu gréderom od Slov. lesov
11. Diskusia – interpelácie
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o pripravovaných akciách:
- Kvapka krvi september – zajtra t.j. 18.9.2015 v pastoračnom centre pod kostolom
- opravy ciest – firma Morava
- rozšírenie miestnej účelovej komunikácie pri pánovi Pavlovi Kratkovi ( vodovod,
kanalizácia )
- sociálne zariadenia v kultúrnom dome – projekt, Ján Švihorík – príl.č.4
- Kamerový systém – vyhodnocovanie žiadostí do 30.9.2015 – záverečná platba 15.10.2015
- Kríž na Hrdoši – brigáda
- Šatne na ihrisku – strecha
- Turisticko-náučný chodník – vrchný špacír – príprava dokumentácie – príl.č.5
- Protipožiarna lavica 2. etapa – projekt, rokovanie s Ing. Podhorcom zo štát.lesov –príl.č.6
- Raiffeisen banka – projekt na 1000,- € hlasovanie do 30.9.2015
- Multifunkčné ihrisko – príprava projektovej dokumentácie
- Rekonštrukcia KD – prístavba, nadstavba – príprava projektovej dokumentácie
- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – príprava projektovej dokumentácie
- Rekonštrukcia lavice cez rieku Váh – príprava dokumentácie – súťaž na projekt – príl.č.7
- Vytvorenie Passportu priestranstiev určených na kosenie obecnými pracovníkmi
- Úprava krajnice cesty smerom do Ľubochne
- Úpravy ciest frézovaným asfaltom
- Práce na futbalovom ihrisku OŠK Švošov – pomocné a murárske práce pracovníkmi OcÚ
- Rekonštrukcia školského ihriska

- Úprava povrchu na parkovisku OŠK pri starej stanici
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
12. Návrh na uznesenie
Ing. František Roštek prečítal návrh na uznesenie a následne starosta obce Ing. Milan Široň vyzval
prítomných poslancov, aby hlasovali o uznesení.

13. Uznesenie
Uznesenie č.79/2015
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Roštek, Dušan Roštek
2. overovateľov zápisnice v zložení: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.80/2015
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č.51/2015 – 78/2015 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.81/2015
K bodu 4 Výsledky hospodárenia za I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje

výsledky hospodárenia za I. polrok 2015:
príjmová časť rozpočtu : 193 139,17 €, plnenie na 64%
výdajová časť rozpočtu: 182 780,34 €, plnenie na 60%,
rozdiel:
+ 10 358,83 €
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.82/2015
K bodu 5 Úprava rozpočtu /rozpočtové opatrenie/
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
úpravu rozpočtu podľa prílohy č. 2 (rozpočtové opatrenie č.4)
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.83/2015
K bodu 6 Použitie finančných prostriedkov z DSoD.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.5:
Navýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 10 000,- € a výdajovej časti taktiež o 10 000,- €.
Použitie týchto prostriedkov vo výdajovej časti na tieto kapitoly:
05.6.0 Ochrana životného prostredia
06.2.0 Rozvoj obcí
08.2.0 Kultúrne služby
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.84/2015
K bodu 7 Kúpa rodinného domu p. Moniky Pialovej, úver –informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o podpise kúpnej zmluvy na
nehnuteľnosti vlastníčky p. Moniky Pialovej.
Hlasovanie: Za:7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.85/2015
K bodu 8 Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom ohľadom tohtoročného Dňa Švošova
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.86/2015
K bodu 9 MAS Dolný Liptov – PHSR
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom ohľadom pripravovaného
programovacie obdobie r.2014 - 2020
Hlasovanie: Za:7
Proti:0

PHSR

obce

Švošov

na

Zdržal sa:0

Uznesenie č.87/2015
K bodu 10 Práce v obci za I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o vykonaných a začatých prácach v obci za 1. polrok 2015
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.88/2015
K bodu 11 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o pripravovaných prácach v obci Švošov:
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.89/2015
K bodu 11 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
1. Starostu obce Švošov Ing. Milana Široňa, aby preveril, či topoľ pri rodine Komovej
smerom k železničnej stanici nie je kartografický bod.
2. Starostu obce Švošov Ing. Milana Široňa, aby vyhotovil harmonogram rekonštrukcie
obecného rozhlasu – rušenie stĺpov obecného rozhlasu
3. Starostu obce Švošov Ing. Milana Široňa, aby naplánoval 1x ročne výjazdové
rokovanie obecného zastupiteľstva - obhliadku obce poslancami OZ
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0

14. 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: Miroslav Hrkút

Miroslav Straka

