Zápisnica č.3 z OZ konaného dňa 2.8.2018
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2018
5. Rozpočtové opatrenie č.3
6. Komunálne voľby 2018 - informácia
7. Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné obdobie r.2018 -2022
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledovné volebné obdobie r.2018-2022
9. Informácia o podaných a schválených projektoch
10. Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – informácia
11. Deň Švošova – informácia
12. Diskusia – interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Uznesenie
15. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce na treťom
zasadaní obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom. Poslanec Ing. Ľubomír Sidor
oznámil a ospravedlnil sa za neúčasť na zasadnutí OZ.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Dušan Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. František Roštek, Miroslav Straka
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
a oboznámil poslancov s ich plnením – príloha č.1. Starosta zabezpečil kúpno-predajnú
zmluvu na odpredaj pozemkov pre Ladislava Ondruša vo výške 930,71 €
4. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2018
Starosta Ing. Milan Široň oboznámil a predložil poslancom k nahliadnutiu výsledky
hospodárenia za 1.polrok 2018 – príjmová časť predstavuje 174 651,30 €, výdajová časť
138 539,- €, výsledok hospodárenia + 36 112,30 €, príloha č.2
5. Rozpočtové opatrenie č.3
Starosta obce Ing. Milan Široň predložil a oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením
č.3 – príloha č.3
6. Komunálne voľby 2018 – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov OZ o voľbách do samosprávy obcí
(komunálne voľby), ktoré sa uskutočnia dňa 10.11.2018. Obec na svojej webovej stránke
zverejnila povinné informácie pre voličov ohľadne dátumu a času konania komunálnych
volieb, práva voliť, práva byť volený a spôsobu hlasovania.

7. Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné obdobie r.2018 -2022
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je povinnosťou obecného zastupiteľstva
určiť na nasledujúce volebné obdobie počet poslancov v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Starosta Ing. Milan Široň podal návrh na zachovanie počtu poslancov na nadchádzajúce
volebné obdobie r. 2018-2022 s nezmeneným počtom 7 poslancov OZ a 3 poslancov OR.
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledovné volebné obdobie r.2018-2022
V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo najneskôr
90 dní pred voľbami určuje rozsah výkonu funkcie starostu.
Starosta informoval, že v doterajšom období jestvovania obce Švošov a pri množstve práce
ktorú treba zabezpečovať pre viac ako 835 obyvateľov, mal starosta obce Švošov minimálne
posledných 30 rokov plný pracovný úväzok.
Následne vyzval prítomných poslancov, aby zvážili tento bod a dali návrh na určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu obce Švošov na nasledujúce volebné obdobie r. 2018-2022.
9. Informácia o podaných a schválených projektoch
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o schválených dotáciách na
projekty podané v roku 2018, či už z VUC Žilina ( 500€, 1000€, 1800€ ), žiadosť na nadáciu
VUB banky ( 3000€ ), žiadosť na nadáciu Volkswagen ( 2300€ ),
Ďalej informoval o neschválení NFP na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z Envirofondu
a podal informácie o ďalších žiadostiach na NFP v rámci projektov.
Ďalej informoval, že nám bol schválený spoločný projekt mikroregiónu Havran dolný Liptov,
kde sa v rámci tohto projektu nakúpia zvyšné kopmostéry do domácností.
10. Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že dňa 25.7.2018 sa začalo
pokračovanie razenia tunela Čebrať z východného portálu, ďalej podal informáciu, že podľa
slov riaditeľa NDS na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade v Ružomberku by mali
pokračovať práce na razení tunela Čebrať zo západného portálu v termíne jún 2019, ďalej
pokračujú práce na projekčnej činnosti na prípravu úseku D1 Turany – Hubová. V rámci
týchto prác informoval Dopravoprojekt Žilina o začatí Hydrogeologického prieskumu na
tuneli Havran a Korbelka.
Riaditeľ NDS informoval, že Tunel Čebrať by mal byť hotový v roku 2021 a celý úsek D1
Turany – Ivachnová v roku 2026. NDS chce urýchliť prípravné práce tak, že objedná stroj na
razenie tunela a dá ho do prenájmu zhotoviteľovi, čím sa ušetrí čas cca 1,5 roka pred začatím
ťažby.
Tunel Višňové – Dubná skala by mal byť prejazdný v roku 2020.
Starosta ďalej informoval, že nám bolo vyhovené a bola schválená požiadavka obce Švošov
v rámci kompenzačných opatrení, kde bude zrekonštruovaná celá komunikácia smerom od
Švošova do Hrboltovej v parametroch cesty III. triedy.
V rámci ohlásenia Hydrogeologického prieskumu je zrejmé, že stredisko údržby diaľnic bude
naozaj v obci Švošov, konkrétne od futbalového areálu smerom až po potok Komjaťanka –
príloha č.4.
11. Deň Švošova – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval, že Deň Švošova bude v termíne 18.8.2018, ako je to
uvedené v obecnom kalendári.
Ďalej vyzval všetkých prítomných poslancov, aby sa zúčastnili prípravných prác na tieto
oslavy a aby sa pokúsili zabezpečiť vecné ceny do tomboly a pre deti v detských súťažiach.

Chce poprosiť poslanca Ing. Ľubomíra Sidora o sponzorskú pomoc vo forme 2 sudov piva a 2
sudov kofoly ako tomu bolo v posledných rokoch počas týchto osláv.
- Podľa dohody na spoločnom stretnutí všetkých zložiek sa budú podieľať na organizovaní
tohto dňa všetky zložky a zárobok z akcie pôjde na podporu investícií obce Švošov.
12. Diskusia – interpelácie
- občania bez trvalého pobytu bývajúci v Švošove – vplyv poslancov na týchto obyvateľov
- problém parkovania na miestnych účelových komunikáciách a voľného pohybu psov –
poslanci by mali vplývať na obyvateľov
- separovanie odpadu – vplyv poslancov na osvetu u ľudí v rámci tejto témy
- podanie žiadosti na dofinancovanie projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov II. etapa
- Zóna 30 v obci – zamietavé stanovisko od PZ SR
- Futbalové stretnutie OŠK Švošov – AS Trenčín – žiadosť na policajný zbor
- Športový deň s Arrivou – úspešná akcia pri ktorej sa pomohlo futbalu na Švošove – budeme
pokračovať aj ďalšie roky ak bude záujem zo strany firmy Arriva
- Komunálne voľby – petície na podporu nezávislých kandidátov
- Hrdoš, články do časopisu
- dotácia pre farský úrad na rok 2018
- Futbalový oddiel – dokončenie stránky
- Stolnotenisový oddiel – dokončenie stránky
- Požiadavky na pána Ladislava Ondruša – do konca septembra má dať do poriadku všetky
záležitosti
- Maľovanie celého obecného úradu v mesiaci júl 2018
- Príprava erbu obce Švošov, ktorý sa umiestni spolu s tabuľou „ Vítajte v obci Švošov“ pri
vstupe do obce od Ľubochne.
13. Návrh na uznesenie
Po skončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenia a starosta Ing.
Milan Široň dal hlasovať za uznesenia.
14. Uznesenie
Uznesenie č.20/2018
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Dušan Roštek
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. František Roštek, Miroslav Straka
Hlasovanie: Za:6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.21//2018
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č.10/2018 – 19/2018 boli plnené priebežne.
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.22/2018
K bodu 4 Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2018:

Príjmová časť:
Výdajová časť:
Rozdiel:
Hlasovanie: Za: 6

174 651,30 €
138 539,- €
+ 36 112,30 €

Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.23/2018
K bodu 5 Rozpočtové opatrenie č.3
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č.3 v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.24/2018
K bodu 6 Komunálne voľby 2018 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu Ing. Milan Široňa o nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy ,
ktoré sa budú konať 10.11.2018 a úlohách vyplývajúcich z nich pre obecný úrad
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.25/2018
K bodu 7 Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné obdobie r.2018 -2022
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v súlade s § 11 ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Švošov: 7 a jeden volebný obvod.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.26/2018
K bodu 8 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledovné volebné obdobie
r.2018-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Švošov na plný úväzok.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.27/2018
K bodu 9 Informácia o podaných a schválených projektoch
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o podaných, schválených a neschválených
projektoch o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.28/2018
K bodu 10 Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o postupe prác na diaľnici D1 Hubová –
Ivachnová
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.29/2018
K bodu 11 Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o usporiadaní kultúrno-športovej akcie Deň
Švošova – 12.ročník, ktorá sa uskutoční dňa 18.8.2018 v priestoroch pozemkov vo
vlastníctve obce komjatskej doliny.
Hlasovanie: Za:6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.30/2018
K bodu 12 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Švošov vo výške
3000,- € na rekonštrukčné práce v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Švošove (výmena okien
a dverí v kostole).
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

15. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadanie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Roštek
Miroslav Straka

