Zápisnica č.1 z OZ dňa 27.2.2018
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vyhodnotenie roka 2017
5. VZN č.1/2017 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 2018 – prehodnotenie dotácie pre CZŠ s MŠ sv. Matúša
Švošov
6. Úlohy na 1. polrok 2018
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
8. Švošovská pätnástka 37.ročník - informácia
9. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev farnosť Švošov - informácia
10. Diskusia – interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Uznesenie
13. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku,
ospravedlnil sa kontrolórke za opomenutie podania informácie o zmene termínu OZ
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Zároveň ospravedlnil poslanca Dušana Rošteka
za neúčasť zo zdravotných dôvodov.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor
Starosta určil overovateľov zápisnice: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka,
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň prečítal jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
z roku 2017 a oboznámil poslancov s ich plnením – príloha č.1.
4. Vyhodnotenie roka 2017
Starosta Ing. Milan Široň informoval o plnení úloh v roku 2017. Spomenul návštevnosť
poslancov a ich rodín na obecných akciách a apeloval na nich s prosbou o väčšiu aktivitu
niektorých poslancov. Podotkol, že v rámci celého roka sa organizuje množstvo kultúrnospoločenských, ale aj športových akcií vo Švošove a žiaľ stretávame sa tam stále tí istí
ľudia, avšak tomu sa nedá zabrániť. Čo je však podstatné, podotkol, že poslanci by sa mali
zúčastňovať taktiež týchto akcií. Samozrejmosťou je, že nie vždy sa dá byť na každej
akcii, ale to, že sa ani jeden poslanec nezúčastní na niektorej akcii je zle aj pre toho
poslanca, ale aj pre celkové vedenie obce a vyzerá to ako nezáujem o danú akciu. Jedným
z príkladov je aj Reprezentačný ples obce Švošov, kde to vyzeralo tento rok tak, že nebude
na plese nik z poslaneckého klubu.
Funkcia starostu nie je o tom, že musí byť povinne na každej akcii aj keď je to žiaduce
a dá sa povedať, že sa to predpokladá. Čo je ale horšie, že ak má starosta aj pripravovať

danú akciu – napríklad obecný ples, má zháňať sám celú tombolu, má organizovať počas
plesu všetky podporné veci ako je bufet, výzdoba, program, čokoládový tanec, vyhlásenie
tomboly, oznamovanie večere jednej a druhej, a ďalšie veci, nestíha sa to a nie je to potom
v pohode a na úrovni. Následne starosta poďakoval poslancovi Dušanovi Roštekovi za
veľkú pomoc pri získaní cien do tomboly, poďakoval aj ostatným za pomoc pri príprave
tomboly a ešte raz vyzval poslancov, aby boli aktívnejší a zúčastňovali sa obecných akcií
a organizovania týchto aktivít.
5. VZN č.1/2017 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 2018 – prehodnotenie 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 koeficientu na školský klub detí (z pôvodného
koeficientu 1,6 na 6), a jednotkového hodnotiaceho koeficientu (H) , ktorý vychádza
z očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov z pôvodného 78,87 € na 84,17 €. V tomto
prípade po prepočítaní dochádza k navýšeniu dotácie na rok 2018 o 11 411,63 € pri
zachovaní 100 %. Celková výška dotácie teda predstavuje hodnotu 93 049,72 € z pôvodnej
81 638,09 €. Po prerokovaní tohtoročných finančných možností obce Švošov
a prekonzultovaní výšky dotácie s prítomnou riaditeľkou Cirkevnej základnej školy
s materskou školou sv. Matúša vo Švošove PaedDr. Danielou Povalovou navrhol starosta
obce výšku dotácie na 95% čo predstavuje hodnotu 88 396,66 € - príloha č.2.
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
6. Úlohy na 1. polrok 2018
Starosta informoval o prácach na I. polrok 2018:
- stretnutie zástupcov všetkých fungujúcich zložiek vo Švošove – 4.3.2018 v OÚ
- Verejný hovor starostu obce 18.3.2018 v KD
- Švošovská pätnástka 37.ročník, úprava cesty do Hrboltovej a Komjatnej – min. práce
- Deň matiek - CZŠ a Deň detí – DHZ Švošov
- Deň Země - čistenie miestnych komunikácií a katastra obce
- spolupráca pri stavbe Švošovskej zvernice
- dokončenie 2. etapy rekonštrukcie verejeného osvetlenia – montáž svietidiel
- spolupráca pri nacvičovaní ochotníckeho divadla – Pani Richtárka
- generálka traktora,
- oprava hasičskej Avie,
- spolupráca pri dokončení šatní pre futbalistov
- začatie rekonštrukcie KD – za predpokladu schválenie NFP
- kosenie cintorína a verejných priestranstiev vo vlastníctve obce
- príprava podkladov na predloženie žiadostí o NFP z eurofondov – Rekonštrukcia
Požiarnej zbrojnice, Rekonštrukcia lavice cez Váh, 2. etapa Zhodnocovanie BRO
- dokončenie odvodňovacieho žľabu na ceste z IBV Nad Brehmi – pri rodin.domoch Mira
Pukaja, Andreja Kostilnika, Ivana Rošteka, Michala Kulicha

- provizórne sanačné práce na skalnatom brale – súčinnosť – prísľub ŽSR o zahrnutí do
investičného plánu
- 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
- uvedenie do prevádzky kotolne na biomasu – 1. Etapa
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
Starosta Ing. Milan Široň podal návrh jednotlivých termínov zasadnutí OZ a OR v roku
2018 - viď príloha č.3,4. Ďalej prečítal návrh termínov aj s predpokladanými jednotlivými
bodmi zasadnutí.
Podotkol, že v roku 2017 nebolo veľa priestoru na stretnutie OR, ale chcel by to v roku
2018 zmeniť a stretnúť sa vždy pred OZ. Ďalej však uviedol, že všetky podstatné aktivity
konzultoval či už s jednotlivými poslancami, alebo s komisiami.
8. Švošovská pätnástka 37.ročník - informácia
Starosta informoval o športovom podujatí, ktoré sa uskutoční 24.3.2018 – Švošovská
pätnástka 37. 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.5. Ďalej informoval, že firma BCF poskytne nafukovací baner Štart - Cieľ.
Následne požiadal vrtkých 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 minulý rok. 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.
9. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev farnosť Švošov - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o žiadosti Rímskokatolíckej
farnosti Švošov a dal jednému z prítomných poslancov prečítať došlú žiadosť – príloha č.6.
10. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň v rámci diskusie informoval:
- prejednanie inštalácie zákazových značiek – zákaz státia (pán Baláž, ....)
- prejednanie osadenia značiek najvyššej povolenej rýchlosti – na podnet Jozefa Prídavku
30 km/h
- prejednanie osadenia zrkadiel v nepriehľadných križovatkách – pri rod.dome .p.
M.Komová,
- informácia o podanom trestnom oznámení na rodiča – žiačka základnej školy s viac ako
100 neospravedlnenými hodinami – trestný čin
- konanie komunálnych volieb – 10.11.2018
- vysporiadanie ciest
- Rozšírenie NN siete – ulica Pod Viechou
- rekonštrukcia vodovodu – Švošov, ul. Okružná

- stretnutie s primátorom mesta Ružomberok – príprava uznesenia zo ZMOS Ružomberok
– žiadosť na úrad vlády s obnovením zákona o vydržaní pre obce a mestá. Možnosť
vysporiadať pozemky do vlastníctva obce
- podanie žiadosti na úrad vlády pre šport – Detské ihrisko v obci Švošov
- podanie žiadosti na úrad vlády pre šport – Nákup športového vybavenia
- podanie žiadosti na futbalový zväz – oplotenie futbalového ihriska, tribúna a dokončenie
nových šatní pre mladých futbalistov
- príprava systému na osvetlenie kríža na Hrdoši
- dokúpenie 1 – 2 ks IP kamery do kamerového systému – priebežne každý rok takto
rozširovať kamerový systém ihriska
- podanie žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu na ministerstvo
financií – 4. krát podaná žiadosť avšak doteraz nám nebola nikdy schválená žiadna dotácia
z ministerstva financií
- sledovanie a reflektovanie na všetky možné výzvy z nadácií, ŽSK a iných inštitúcií
- preveriť online registráciu na Švošovskú pätnástku, zavedenie čipov a kamery
- informácia o diaľnici D1 Hubová - Ivachnová – projekt kompenzačných opatrení –
preasfaltovanie cesty do Hrboltovej – parametre cesty III. triedy
- Informácia o diaľnici D1 Hubová – Turany ( tunel Korbeľka, Stredisko údržby diaľnic vo
Švošove – most, zamestnanosť, dane – projekt kompenzačných opatrení – (rekonštrukcia
lavice cez Váh, rekonštrukcia cesty do Komjatnej ........... )
- informácia o stave žiadostí o NFP v rámci projektov:
- Švošovská drevenica
- Rekonštrukcia KD
- Multifunkčné ihrisko
- Preasfaltovanie ciest na IBV
- neschválená dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
11. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie starosta poprosil predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu
na uznesenie, starosta následne dal hlasovať za toto uznesenie.
12. Uznesenie
Uznesenie č.1/2018
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Roštek, Ing. Ľubomír Sidor
2. overovateľov zápisnice: Miroslav Hrkút, Miroslav Straka
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2018
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje, že
Uznesenia č. 53/2017 – 64/2017 boli splnené
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.3/2018
K bodu Vyhodnotenie roka 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu Ing. Milana Široňa o zhodnotení roku 2017

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.4/2018
K bodu 5 VZN č.1/2017 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 2018 – prehodnotenie dotácie pre CZŠ s MŠ sv. Matúša
Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
a) navýšenie dotácie pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove v roku 2018 o 6 758,57 €, čo pre
rok 2018 predstavuje celkovú sumu 88 396,66. € a to z dôvodu úpravy – zvýšenia
koeficientu na ŠKD z 1,6 na 6 a hodnotiaceho jednotkového koeficientu z 78,87 € na 84,17 € .
b) zmenu rozpočtu č.1
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.5/2018
K bodu 6 Úlohy na 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán úloh na 1.polrok 2018 tak, ako ich predložil starosta Ing. Milan Široň
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.6/2018
K bodu 7 Plán zasadnutí OZ na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán zasadnutí OZ a OR na rok 2018 v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2018
K bodu 8 Švošovská pätnástka 37.ročník – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Propozície na preteky behu na ceste Švošovská pätnástka 37.ročník, ktoré sa uskutočnia
dňa 24.3.2018 v obci Švošov
2. Finančné ohodnotenie pretekárov v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.8/2018
K bodu 9 Žiadosť Rímskokatolícka cirkev farnosť Švošov – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Ukladá starostovi Ing. Milanovi Široňovi
odpovedať na podanú žiadosť s tým, že obec Švošov bude nápomocná pri hľadaní
prostriedkov na akciu uvedenú v žiadosti (oprava vstupných schodov do kostola)
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.9/2018
K bodu 10 Diskusia - interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990Zb. v platnom znení /resp. príslušných
ustanovení zákona č.369/1990/Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje
prolongáciu Superlinky vo výške 10 000,- €, slovom: desať tisíc eur, poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu

v Žiline, Oddiel: Sa, vložka číslo 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v úverovej zmluve.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0
13. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
prvom rokovaní obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň, starosta

Overovatelia zápisnice: Miroslav Hrkút
Miroslav Straka

