Zápisnica č.1 z OZ konaného dňa 19.2.2019
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č.2/2018 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 2019 – prehodnotenie výšky dotácie pre CZŠ s MŠ sv.
Matúša Švošov
5. Mimoriadna situácia – snehová kalamita - informácia
6. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
8. Úlohy na 1. Polrok 2019
9. Štatút obce Švošov
10. Podané žiadosti o eurofondy - informácia
11. Rekonštrukcia administratívnej budovy - informácia
12.Švošovská pätnástka 38.ročník
13. Prenájom obecných priestorov
14. Voľby prezidenta SR a do Európskeho parlamentu - informácia
15. Diskusia – interpelácie
16. Návrh na uznesenie
17. Uznesenie
18. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce
a oboznámil ich s programom prvého zasadnutia OZ v roku 2019.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Dušan Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. František Roštek, Ing. Matej Kulich
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov, že uznesenia č.31/2018 – 65/2018 boli realizované priebežne
– príloha č.1.
4. VZN č.2/2018 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 2019 – prehodnotenie výšky dotácie pre CZŠ s MŠ sv.
Matúša Švošov
Starosta Ing. Milan Široň informoval o oprave výšky dotácie pre Cirkevnú základnú školu
s materskou školou sv. Matúša Švošov, na základe žiadosti riaditeľky C ZŠ a podľa reálnej
výšky hodnotiaceho jednotkového koeficientu – príloha č.2. Prehodnotenie a oprava výšky
dotácie súvisí so zmenou jednotkového hodnotiaceho koeficientu (H) , ktorý vychádza
z očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov z pôvodného
84,17 € na
93,78 €. V tomto prípade po prepočítaní dochádza k navýšeniu dotácie na rok 2019
o 10 949,62 € pri zachovaní 100 %. Celková výška dotácie teda predstavuje hodnotu

106 852,62 € z pôvodnej 95 903 € - príloha č.2. Po prerokovaní tohtoročných finančných
možností obce Švošov navrhol starosta obce výšku dotácie na 95% čo predstavuje hodnotu
101 509,84 € - príloha č.3 oproti minuloročnej 88 396,66 €, čo predstavuje navýšenie dotácie
oproti minulému roku o 13 113,18 €. Pri odsúhlasení dotácie vo výške 100 % by bolo
medziročné navýšenie vo výške 18 455,96 €.
Starosta ďalej podotkol, že jeho každoročným úmyslom je dať škole to čo jej patrí t.j.
100 % dotácie tak, aby škola zabezpečovala výchovný proces žiakov zo Švošova na čo
najvyššej úrovni a aby sa tak napĺňal plán nás všetkých, zvyšovať čo najviac vzdelanie
obyvateľov v obci Švošov. Uviedol aj fakty a výhody toho, že naša škola je cirkevná a nie
obecná a tak jej financovanie je na vyššej hodnote ako 100 % čo dáva predpoklady na
zabezpečenie všetkých výdavkov a aktivít školy.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnila aj p. riaditeľka CZŠ s MŠ sv.Matúša v Švošove PaedDr.
D. Povalová a vysvetlila finančnú situáciu v škole.
5. Mimoriadna situácia – snehová kalamita – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval o vyhlásenej mimoriadnej situácii, ktorá bola vyhlásená
krízovým štábom obce – všetci poslanci OZ Švošov. Táto MS bola vyhlásená dňa 15.1.2019
a odvolaná dňa 22.1.2019.
Počas tejto snehovej kalamity boli povolaní dobrovoľní hasiči z DHZ Švošov na pomoc
s odstránením snehu z križovatiek v obci. Tejto akcie sa zúčastnili aj dobrovoľníci z obce,
taktiež aj poslanec OZ František Roštek. Táto akcia bola zdokumentovaná reportérkou
Veronikou Daubnerovou z TV JOJ a odvysielaná vo viacerých reláciách vo vysielaní tejto
televízie. Počas mimoriadnej situácie odstraňovala firma ŠOMI Building s.r.o.Valaská
Dubová sneh z obce a odvážala ho svojou technikou mimo zastavané územie obce Švošov.
Žiadosť o refundáciu vynaložených finančných prostriedkov od vlády SR bola podaná na
odbor krízového riadenia obvodného úradu v Ružomberku vo výške 4 146,37 €. Podľa
informácií od pána Juraja Pšena z obvodného úradu by mala vláda schvaľovať tieto finančné
prostriedky pre obce zasiahnuté snehovou kalamitou do konca júna 2019.
6. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil a oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením
č.1 – príloha č.4, - toto rozpočtové opatrenie sa týkalo:
- navýšenie rozpočtu podľa usmernenia ministerstva financií – podielové dane
- zmena VZN o dotácii škole
- navýšenie výdajovej časti – Mimoriadna situácia cca 4 146,37 €
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
Starosta Ing. Milan Široň podal návrh jednotlivých termínov zasadnutí OZ a OR v roku 2019
- viď príloha č.5,6. Ďalej prečítal návrh termínov aj s predpokladanými jednotlivými bodmi
zasadnutí.
Podotkol, že v roku 2018 nebolo veľa podnetov na stretnutie OR, ale chcel by to v roku 2019
zmeniť a stretnúť sa vždy pred OZ. Ďalej však uviedol, že všetky podstatné aktivity
konzultoval či už s jednotlivými poslancami, alebo s komisiami, takže nebolo nutné zvolávať
zasadnutie OR. Zvolanie zasadnutia obecnej rady bude podľa potreby vždy pred dôležitým
rozhodnutím OZ.
8. Úlohy na 1. Polrok 2019
- Zabezpečenie prípravných prác na kultúrnospoločenských akciách do konca fašiangového
obdobia ( výročná schôdza JDS, Bursa, Bursovnícka zábava, Pochovávanie Basy, Páranie
peria.

- Spolupráca s Turistickým oddielom OŠK Švošov pri akcii Deň zeme
- Odvoz pozametaného posypového materiálu z ciest v obci Švošov
- Zabezpečenie pretekov v cezpoľnom behu Švošovská pätnástka 38. ročník
- Prípravné práce pred rekonštrukciou Administratívnej budovy Kultúrneho domu vo Švošove
- Začatie prác na rekonštrukcii Administratívnej budovy Kultúrneho domu vo Švošove
- Spolupráca s OŠK Švošov – dokončenie hygienických zariadení
- Príprava jednotlivých žiadostí na NFP z jednotlivých nadácií, inštitúcií a fondov
- Kosenie obecných priestranstiev – upozornenie obyvateľov na obmedzenie kosenia popri
pozemkoch jednotlivých obyvateľov – toto si musia zabezpečovať občania sami
- Rozšírenie miestnej účelovej komunikácie – časť ulice Nad Brehmi – pri pozemku pána
Františka Maroša. Vybudovanie oporného múru zo šalovacích tvárnic Hilix 300. Odstránené
skaly z pôvodného oporného múru sa použijú na vytvorenie betónovej platne pod Švošovskú
drevenicu
- Príprava a spolupráca na realizácii projektu Švošovská drevenica – miestne múzeum
- Deň matiek – CZŠ ( asi túto akciu zrealizujeme v zasadačke OU prípadne po dohovore
s farským úradom v kostole Sedembolestnej Panny Márie. )
- Deň detí – DHZ Švošov
- spolupráca pri dokončení Švošovskej zvernice
- Sadenie Mája – zabezpečenie udržateľnosti tejto tradície
- pomoc pri príprave juniálesu – Jednota dôchodcov Švošov, prípadne ZŠ
- príprava premiestnenia kríža ktorý sa nachádza na IBV Nad Brehmi – úloha z roka 2018
- zabezpečenie prevodu majetku – obecný potok, do majetku spoločnosti Povodie Váhu
- kosenie cintorína a čiastočné kosenie futbalového areálu OŠK Švošov
- projektová dokumentácia Telocvičňa
- projektová dokumentácia Zberný dvor – prejednanie na OZ či ideme do prípravy na žiadosť.
( Jednalo by sa o zberný dvor v mieste terajšieho skladu bielej techniky s tým, že by sa
spravil zárez do svahu a vytvoril by sa zberný dvor s drvičom stavebného odpadu
a nákupom nákladného auta do 3,5 tony ).
9. Štatút obce Švošov
Starosta Ing. Milan Široň predniesol návrh znenia dokumentu s názvom Štatút obce Švošov,
ktorý bolo treba zaktualizovať, starý bol schválený v roku 1992 – príloha č.7.
10. Podané žiadosti o eurofondy – informácia
- Multifunkčné ihrisko – neschválená žiadosť
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu–nový traktor – v procese vyhodnocovania
- Nákup kompostérov – Združenie Mikroregión Havran dolný Liptov – dodávka kompostérov
v máji tohto roka
- Momentálne podávame žiadosť o NFP na Kamerový systém obce Švošov na úradu vlády
a žiadosť Zvyšovanie energetickej náročnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia
– na Environmentálny fond
11. Rekonštrukcia administratívnej budovy – informácia
- Otázka prístavby schodiska ku kultúrnemu domu – investícia z vlastných finančných
prostriedkov ( vytvorenie nového bufetu, zväčšenie vestibulu KD) – brigádnicky
12.Švošovská pätnástka 38.ročník
Starosta informoval o športovom podujatí, ktoré sa uskutoční 30.3.2019 – Švošovská
pätnástka 38. ročník. Obec zaslala propozície na zverejnenie na bežeckú stránku
www.beh.sk. Zároveň informoval, že obecný úrad má vypracované organizačno-technické

zabezpečenie pretekov a taktiež predložil návrh ohodnotenia víťazných športovcov - viď
príloha č.8. Ďalej informoval, že firma BCF poskytne nafukovací baner Štart - Cieľ.
Následne požiadal všetkých prítomných o spoluprácu pri organizácii týchto pretekov
a poprosil poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa zúčastnili týchto pretekov a boli
nápomocný pri ich organizácii. Na konci tohto bodu sa opýtal poslanca Ing. Ľubomíra Sidora,
či ide reprezentovať našu obce ako tomu bolo pred dvoma rokmi. Taktiež sa opýtal poslanca
Dušana Rošteka, či má OŠK Švošov pripravených športovcov na reprezentovanie našej obce
v tomto pripravovanom cezpoľnom behu.
Ďalej uviedol, že ako tomu bolo minulý rok, obec zabezpečí bufet s grilom a cukrovou vatou
počas pretekov. V rámci organizácie budú požiadaní viacerí členovia obecných zložiek, aby
prišli pomôcť počas pretekov.
13. Prenájom obecných priestorov
Starosta informoval o zverejnenej ponuke na prenájom obecných priestorov formou priameho
prenájmu - príloha č. 9 ( terajší nájomca do 28.2.2019 je p. Marika Rapošová – potraviny na
prízemí budovy obecného úradu). Do určenej lehoty podávania žiadostí o prenájom ( do
15.2.2019) dala žiadosť len doterajšia nájomníčka p. Mária Rapošová, Hubová. Starosta
navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú a to od 1.3.2019 do 28.2.2023.
V nájme sú ešte priestory požiarnej zbrojnice – Jozef Štrelinger, pohostinstvo Viecha do
30.11.2022 a rodinný dom s.č.66 – p. Kratková Martina do 30.8.2019.
14. Voľby prezidenta SR a do Európskeho parlamentu – informácia
Starosta informoval o prípravách na voľby prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu,
ktoré sa budú konať :
- Voľby prezidenta prvé kolo 16.3.219, druhé kolo 30.3.2019
- Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019
Obec zabezpečí v zmysle harmonogramu materiálno-technické vybavenie na bezproblémový
priebeh volieb prezidenta a do Európskeho parlamentu.
15. Diskusia – interpelácie
Starosta informoval, že na základe pokynov okresného úradu, odboru krízového riadenia je
potrebné vypracovať plán úloh v oblasti civilnej ochrany. Ďalej treba spracovať plán
vzdelávania a prípravy v oblasti civilnej ochrany (príprava štábov CO obce, jednotiek CO
obce, obyvateľstva, krízového štábu, evakuačné komisie a iné potrebné komisie zriadené
obcou)
- ročný plán činnosti obce v oblasti civilnej ochrany
- Pravidelné preskúšania sirén
- Aktualizácia Karty CO
- aktualizácia agendy hospodárskej mobilizácie
Ďalej oboznámil poslancov s problematikou:
- Odpady a separovanie odpadov
- Mesačník Hrdoš – ako ďalej,
- lavica cez Váh – 21.1.2019 zaslaný list predsedovi vlády SR – žiadosť o pomoc pri
havarijnom stave lavice cez Váh
- aktivita poslancov počas všetkých obecných akcií počas roka – starosta apeloval na všetkých
prítomných poslancov, aby boli ochotnejší pri pomoci v prípravách ako aj počas samotných
kultúrno spoločenských a športových akciách v našej obci.
- Ing. Ľubomír Sidor – zvýšenie separácie odpadov – zavedenie lístkov na separovaný odpad,
navrhovanie písania článkov, uzávierka vždy k poslednému dňu v mesiaci

-Mgr. Anna Rošteková – zrušiť odpadové koše pred obecným úradom – navrhnúť nové miesta
na ich umiestnenie, parkovanie v obci
16. Návrh na uznesenie
Po skončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenia a starosta Ing.
Milan Široň dal hlasovať za uznesenia.
17. Uznesenie
Uznesenie č.1/2019
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Dušan Roštek
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Matej Kulich, Ing. František Roštek
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2019
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje, že
Uznesenia č. 31/2018 –65/2018 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.3/2019
K bodu 4 VZN č.2/2018 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 2019 – prehodnotenie výšky dotácie pre CZŠ s MŠ
sv. Matúša Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
navýšenie dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove na rok 2019 o 10 949,62 €, čo pre
rok 2019 predstavuje celkovú sumu 106 852,62 € (výška dotácie 100%). Dôvod úpravy
dotácie – zvýšenie hodnotiaceho jednotkového koeficientu z 84,17 € na 93,78 € .
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.4/2019
K bodu 5 Mimoriadna situácia – snehová kalamita – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široňom o vyhlásení a odvolaní
mimoriadnej situácie v obci Švošov v dňoch 15.1.2019 až 22.1.2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.5/2019
K bodu 6 Rozpočtové opatrenie č.1/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1/2019 v zmysle predloženej prílohy.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.6/2019
K bodu 7 Plán zasadnutí OZ na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Plán zasadnutí OZ a OR na rok 2019 v zmysle predloženej prílohy.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2019
K bodu 8 Úlohy na 1. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán úloh na 1.polrok 2019 tak, ako ich predložil starosta Ing. Milan Široň
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.8/2019
K bodu 9 Štatút obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I. zrušuje
Štatút obce Švošov, ktorý bol schválený Uznesením č.1/1992 dňa 29.01.1992
II. schvaľuje
Štatút obce Švošov zo dňa 19.02.2019, účinnosť nadobúda 20.02.2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.9/2019
K bodu 10 Podané žiadosti o eurofondy – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informácie podané starostom ohľadne stavu podaných žiadostí z eurofondov
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.10/2019
K bodu 11 Rekonštrukcia administratívnej budovy – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom o rekonštrukcii administratívnej budovy
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/2019
K bodu 12 Švošovská pätnástka 38.ročník
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Propozície na preteky behu na ceste Švošovská pätnástka 38.ročník, ktoré sa uskutočnia
dňa 30.03.2019 v obci Švošov
2. Finančné ohodnotenie pretekárov v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12/2019
K bodu 13 Prenájom obecných priestorov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I.berie na vedomie

1. informáciu starostu obce o vyhlásenej ponuke na prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve obce (prízemie Obecného úradu Švošov, Školská 70/2) formou priameho
prenájmu, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli obce Švošov v dňoch 01.02.2019 –
15.02.2019.
2 .informáciu o doručenej 1 žiadosti na prenájom nebytových priestorov v lehote podávania
žiadostí od p. Márie Rapošovej
II. poveruje starostu obce
na podpísanie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 28.2.2023 s úspešným uchádzačom
o prenájom obecných priestorov na prízemí Obecného úradu, Školská 70/2( potraviny) s p.
Máriou Rapošovou.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.13/2019
K bodu 14 Voľby prezidenta SR a do Európskeho parlamentu – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa:
1. o materiálno-technickom zabezpečení volieb prezidenta SR, ktoré sa budú konať
16.3.2019 a 30.3.2019
2. informáciu u voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25.5.2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. 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: Ing. František Roštek
Ing. Matej Kulich

