Zápisnica č.4 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.10.2017
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa nezávislého audítora za rok 2016
5. Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2017
6. Výsledky hospodárenia za 1. polrok 2017
7. Voľby do VÚC 2017 - informácia
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – pohostinstvo v požiarnej zbrojnici
9. Žiadosť o vysporiadanie pozemku - informácia
10. Priority hlavných úloh na rok 2018
11.Informácia o podaných projektoch o NFP
12.Diskusia – interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Uznesenie
15. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Následne dal hlasovať, za schválenie tohto programu.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Miroslav Hrkút
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. František Roštek, Miroslav Straka
Zapisovateľ: Ing. Peter Urmín
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
a oboznámil poslancov s ich plnením – príloha č.1.
- uznesenie č. 33/2017 – Žiadosť na dotáciu – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – splnené
- uznesenie č. 36/2017 – Žiadosť obce Hubová o dotáciu na pub. Don Štefan Olos – splnené
- uznesenie č. 38/2017 – Nájomná zmluva Martina Kratková - splnené
Úlohy z diskusie
- kamerový systém ihriska
- ocenenie futbalistiek Timea Mikulková a Anna Bruková
- informovanie správy ciest ohľadom mostu pri cintoríne
- pieskovisko na detskom ihrisku – zrušenie výzvy na detské ihriská
a športové vybavenie
4. Správa nezávislého audítora za rok 2016
Starosta Ing. Milan Široň predložil správu nezávislého audítora za rok 2016- príloha č.2
5. Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2017
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o vykonanej kontrole hlavnej
kontrolórky obce Švošov a predložil správu hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2017
poslancom a požiadal hlavnú kontrolórku o jej prečítanie – príloha č.3.

Starosta upozornil hlavnú kontrolórku, že je potrebné podľa zákona, aby túto správu
predkladala obecnému zastupiteľstvu jeden krát za polrok.
6. Výsledky hospodárenia za 1. polrok 2017
Starosta Ing. Milan Široň informoval členov obecného zastupiteľstva o výsledkoch
hospodárenia za 1. polrok 2017 – príloha č.4.
7. Voľby do VÚC 2017 - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval členov obecného zastupiteľstva o pripravovaných
voľbách do VUC Žilina, uviedol, že prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie bol
v utorok dňa 10.10.2017. Delegovaných členov za jednotlivé politické strany je v počte 5,
z toho ani jeden zo Švošova. Počas tohto zasadnutia bol zvolený predseda a podpredseda
OVK.
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – pohostinstvo v požiarnej zbrojnici
Starosta Ing. Milan Široň predložil žiadosť pána Jozefa Štrelingera o predĺženie nájomnej
zmluvy v priestoroch požiarnej zbrojnice – príloha č.5.
9. Žiadosť o vysporiadanie pozemku - informácia
Starosta Ing. Milan Široň predložil žiadosť pána Ladislava Ondruša o vysporiadanie dvoch
parciel, ktoré sú vo vlastníctve obce – KN E 2412 a KN E 2419 v priestoroch pozemku pri
Mlyne, ktorý sa snaží vysporiadať a prepísať do jeho vlastníctva – príloha č.6.
10. Priority hlavných úloh na rok 2018
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov, že budúci rok máme naplánované maliarske
práce v priestoroch obecného úradu a kaplnky sv. Matúša. Podľa vyjadrenia k žiadosti na
ministerstvo vnútra na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice musíme zaujať stanovisko k tejto
akcii.
V rámci mesiaca úcty k starším by sme chceli naplánovať kultúrno-spločenské podujatie
s prípadným vystúpením ochotníckeho divadla a živej hudby s ľudovým rozprávačom.
Dostavba Švošovskej zvernice
Dobudovanie odvodňovacích žľabov na IBV Nad Brehmi ako aj v celej obci
Do budúcich rokov chceme rozširovať kamerový systém, ktorý má momentálne pripojené
3 kamery.
Medzi hlavné úlohy si starosta dal pokračovanie v posielaní žiadostí na dotácie pre
jednotlivé aktivity v našej obci.
Ďalšie úlohy podľa schválených dotácií
11.Informácia o podaných projektoch o NFP
- Švošovská drevenica – doplnenie žiadosti
- Rekonštrukcia a asfaltovanie ciest na IBV - doplnenie žiadosti
- Multifunkčné ihrisko – príprava žiadosti na opätovné podanie
- Kotolňa – zrušená výzva
12.Diskusia – interpelácie
- Vysporiadanie ciest – na IBV – p.Michal Kulich smerom dole, ulica Pod Viechou
- rekonštrukcia kultúrneho domu
- blokáda cesty 20.10. 2017 o 16:00- Likavka, Rojkov, Liptovská Osada
- asfaltovanie cesty Nad Brehmi – hlavná – dohoda s vodárňami na spolufinancovaní
a následnom vzdaní sa odvolaní na prepadávanie tejto cesty

- družba CZ-SK
- environmentálny fond – kompostéri
Ing. Ľ. Sidor – dotaz na zosumarizovanie pozemkov - Lúky a pasienky, ďalej navrhol so
začatím vysporiadavania ciest – aj po čiastkach, navrhnúť parkovacie miesta pred
kostolom
13. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie starosta poprosil predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu
na uznesenie, starosta následne dal hlasovať za toto uznesenie.
14. Uznesenie
Uznesenie č.41/2017
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
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2017
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje,
že uznesenia č.30/2017 – 40/2017 boli splnené
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.43/2017
K bodu 4 Správa nezávislého audítora za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2016
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2017
K bodu 5 Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Kratkovej za rok 1.polrok 2017
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.45/2017
K bodu 6 Výsledky hospodárenia za 1. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2017:
Príjmová časť: 183 737,51 €
Výdajová časť:161 043,18 €
Rozdiel:
+22 694,33 €
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.46/2017
K bodu 7 Voľby do VÚC 2017 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o organizačno-technickom zabezpečení
volieb do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 4.11.2017
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.47/2017
K bodu 8 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – pohostinstvo v požiarnej zbrojnici
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
žiadosť p. Jozefa Štrelingera o predĺženie nájmu nebytových priestorov v požiarnej zbrojnici
ul. Pod Viechou s.č. 212, Švošov, účel prenájmu – pohostinstvo, na dobu od 01.12.2017 do
30.11.2022, pričom výška nájomného predstavuje 164,06 € /mesačne.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.48/2017
K bodu 9 Žiadosť o vysporiadanie pozemku – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
určenie územia obce v okolí starého mlyna na zastavanie za účelom budúceho rozšírenia
obce. Ide najmä o pozemky v kat. území Švošov - parc. č. 1562 C KN, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 469 m2, parc. č. 1563/2 C KN, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
546 m2, parc. č. 2412 E KN, druh pozemku orná pôda o výmere 2236 m 2, parc. č. 2413 E
KN, orná pôda o výmere 498 m2, parc. č. 2414 E KN, trvalý trávny porast o výmere 5393 m2,
parc. č. 2415 E KN, orná pôda o výmere 131 m2,parc. č. 2416 E KN, orná pôda o výmere 676
m2,parc. č. 2417 E KN, trvalý trávny porast o výmere 377 m2, parc. č. 2418E KN, orná pôda
o výmere 141 m2, parc. č. 2419 E KN, druh pozemku orná pôda o výmere 440 m2,parc. č.
2420 E KN, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 954 m2.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.49/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu Ing. Milana Široňa o podanej žiadosti p. Ladislava Ondruša
o vysporiadanie parciel vo vlastníctve obce Švošov parc.č.E KN 2419 a parc.č.E KN 2412
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.50/2017
K bodu 10 Priority hlavných úloh na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostu o prioritách hlavných úloh na rok 2018
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.51/2017
K bodu 11 Informácia o podaných projektoch o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o stave podaných projektoch o NFP
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.52/2017
K bodu 12 Diskusia-interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu Ing. Milana Široňa
pripraviť harmonogram a podklady k výkupu pozemkov pod nevysporiadanými úsekmi
obecných ciest
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Záver
Po ukončení hlasovania starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej
kontrolórke za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta

Overovatelia zápisnice: Ing. František Roštek
Miroslav Straka

