Zápisnica č.5 z OZ konaného dňa 03.11.2020
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
4. Rozpočtové opatrenie č.4
5. Informácia o prácach v administratívnej budove
6. Priority hlavných úloh na rok 2021
7. Podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku – informácia
8. Správa nezávislého audítora za rok 2019
9. Diskusia - interpelácie
10. Návrh na uznesenie
11. Uznesenie
12. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na piatom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom. Poslanci Ing. Matej
Kulich a Ing. Filip Kalman sa ospravedlnili za neúčasť.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Anna Rošteková, Ing. Ľudovít Švihorík
Starosta určil overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Ing. František Roštek
3. Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
Starosta Ing. Milan Široň ozrejmil predmetnosť tohto bodu a zopakoval informácie
o odpredaji obecného pozemku pre Róberta Barana a Annu Baranovú. Uviedol, že
zákonný postup odpredaja obecného majetku bol zo strany OZ dodržaný a prikláňa sa
k odpredaju tohto pozemku vzhľadom na jeho prebytočnosť a nevyužiteľnosť pre obec
Švošov. Obci bol doložený Znalecký posudok č.22/2020 na časť odpredávaného
pozemku, geometrický plán na oddelenie parcely C KN 783/8(príloha č.1) a návrh
kúpnej zmluvy s návrhom na vklad.
4. Rozpočtové opatrenie č.4
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o rozpočtovom opatrení č.4 –
príloha č.2:
- výpadok podielových daní cca 17 800 €
- platobná agentúra MŽP – vrátenie- bežné 2 610 €,
kapitálové 27 640 €
- úprava preúčtovaním na iný zdroj 12 010 €
- sčítanie domov a bytov príjem, výdaj 2 080 €
- drapákové kliešte na traktor 1 700 €
- Ostatné drobné preúčtovania – z položky na položku do 3 000 € - limit schválený
starostovi

5. Informácia o prácach v administratívnej budove
Starosta Ing. Milan Široň informoval o prácach v administratívnej budove - dokončenie
omietok a podhľadu, dokončenie kúrenia a spustenie kotla.
Ďalej starosta uviedol nasledujúce práce, ktoré nám treba dokončiť svojpomocne formou
obecných brigád: Založenie radiátorov, omaľovanie nových omietok, namontovanie
nového sokla z plávajúcej podlahy, vybrúsenie nerovností a vyliatie nivelačnej hmoty –
LSS, nákup novej podlahovej krytiny – vinil, položenie novej podlahovej krytiny, nátery
pre dokončenie javiska, montáž koľajníc pre opony, nákup a montáž svietidiel. Brigáda na
upratovaní – ženy.
6. Priority hlavných úloh na rok 2021
Starosta informoval o príprave rozpočtu na rok 2021, pričom uviedol priority hlavných
úloh na rok 2021:
- Rekonštrukcia kuchyne vo verejnej budove
- Nabíjacia stanica pre elektromobily
- Realizácia Švošovskej drevenice
- Zberný dvor Švošov
- Vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom
- Vysporiadanie pozemkov niektorých ulíc v obci
- Cyklotrasa, lavica – prípravné práce pre podanie projektu
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
7. Podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o spolupráci s p. profesorom Jozefom
Reckým na riešení rekonštrukcie lávky pre peších v rámci národného programu stavby
cyklotrás po celom Slovensku.
8. Správa nezávislého audítora za rok 2019
Starosta Ing. Milan Široň prečítal predloženú správu nezávislého audítora – príloha č.3.
9. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň informoval v rámci diskusie:
- informácia - požiarne auto IVECO a jeho bezplatné užívanie pre DHZ Švošov
- informácia o poskytnutej návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 17 754,- €.
- informácia o zrealizovanom 1.kole celoplošného testovania občanov v rámci ochorenia
pandémie COVID-19, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020. Testovanie
v našej obci sa uskutočnilo na hokejbalovom ihrisku.
- informácia o možnosti podať projekt na nabíjacie stanicu na elektromobily (umiestnenie
pred obecným úradom)
10. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia
11. Uznesenie
Uznesenie č.48/2020
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Anna Rošteková, Ing. Ľudovít Švihorík
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Ing. František Roštek
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.49/2020
K bodu 3 Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
a) prerokovalo
žiadosť p. Róberta Barana a Anny Baranovej, obaja bytom Nad Brehmi 251/12, Švošov,
o odpredaj novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 783/8, o výmere 68 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvoria, ktorý bol oddelený z parc. č. KN C 783/1 vo vlastníctve Obce
Švošov zapísanej na LV č. 357 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor.
Predmetný oddelený pozemok KN C 783/8 je svahovitý a dochádza k zosunu pôdy, čo by sa
vyriešilo vybudovaním oporného múru novým majiteľom. Tento pozemok nie je využiteľný
v žiadnom prípade pre účely obce Švošov.
b) určuje
novovytvorený pozemok parc. č. 783/8 C KN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
68 m2, ktorý bol oddelený Geometrickým plánom č. 47099909-102/2020 zo dňa 25.09.2020
vyhotoveným Polygon GEO, s.r.o. Liptovská Teplá Jaroslavom Vlčkom, IČO: 47099909,
autorizačne overeným dňa 28.09.2020 Ing. Miroslavom Ilavským, úradne overeným
Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom dňa 01.10.2020 pod č. 579/2020 z
pozemku parc. č. 783/1 C KN – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 383 m2 za trvale
prebytočný
c) schvaľuje
odpredaj a spôsob prevodu pozemku KN C parc. č. 783/8, o výmere 68 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol oddelený z pozemku KN C parc. č . 783/1, zapísaný
na LV č. 357 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú.
Švošov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Švošov, v prospech p. Róberta Barana a p.
Annu Baranovú, obaja bytom Nad Brehmi 251/12, Švošov, spôsobom v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný
zreteľ bude spočívať v tom, že momentálny tvar krajnice cesty je necelistvý a nelogický
vzhľadom na ostatné úseky obecných ciest. Taktiež predmetný pozemok je svahovitý
a dochádza k zosunu pôdy, čo sa vyrieši vybudovaním oporného múru novým majiteľom.
Tento pozemok nie je využiteľný v žiadnom prípade pre obecné účely obce Švošov.
Hodnota prevádzanej nehnuteľnosti bola určená na základe Znaleckého posudku číslo
22/2020 zo dňa 5.10.2020 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Cabanom. a to vo výške
5,07 €/m2, t.j. pri výmere 68 m2 predstavuje kúpna cena sumu vo výške 344,76 €,
zaokrúhlene 345,- €.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.50/2020
K bodu 4 Rozpočtové opatrenie č.4
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.4 podľa predloženej prílohy č.2.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Uznesenie č.51/2020
K bodu 5 Informácia o prácach v administratívnej budove

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o vykonaných prácach v administratívnej budove a postupe prác
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.52/2020
K bodu 6 Priority hlavných úloh na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán prioritných úloh na rok 2021, ktoré sa budú realizovať za podmienky dostatočného
množstva finančných prostriedkov v rozpočte obce
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2020
K bodu 7 Podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu ohľadne podpory rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na
Slovensku a zámerom zapojenia sa aj našej obce do podpory rozvoja cykloturistiky v k.ú.
Švošov
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.54/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá starostovi
1. Prerokovať predmetný cyklozámer s regionálnym žilinským cyklokoordinátorom s cieľom
jeho zaradenia do plánovanej siete regionálnych cyklotrás a zaradenie uvažovanej
cyklotrasy s logickou nadväznosťou na stávajúce (hotové, prípadne pripravované)
cyklotrasy
2. Vypracovať projekt cyklotrasy z vlastných prostriedkov a v prípade vyhlásenia výzvy na
predkladanie projektov na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ministerstvom
dopravy a výstavby SR resp. z fondov EÚ, podať žiadosť o poskytnutie dotácie
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.55/2020
K bodu 8 Správa nezávislého audítora za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2019
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.56/2020
K bodu 9 Diskusia – interpelácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt
" VÝSTAVBA
VEREJNE
PRÍSTUPNEJ ELEKTRICKEJ AC NABÍJACEJ STANICE V OBCI ŠVOŠOV" na
Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru Bratislava:

- kód výzvy 11378/2020-4210-52028
- Celkový rozpočet:
4 993,71 €
oprávnené náklady :
4 993,71 €
vlastné zdroje :
249,69 €
Suma požadovanej dotácie: 4 744,02 €
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

12. 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: Dušan Roštek
Ing. František Roštek

