Zápisnica č.4 z OZ konaného dňa 24.9.2019
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie
5. Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2019
6. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2019
7. Odpredaj obecných pozemkov - informácia
8. Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o vykonaných prácach
9. Informácia o podaných projektoch z eurofondov a nové podané žiadosti
10. Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice - Čierna nad Tisou štátna
hranica – informácia o plánovanej výstavbe stožiara
11. Deň Švošova - zhodnotenie podujatia, Úcta k starším
12. Žiadosť p. Víťaza na odstránenie vzdušného vedenia obecného rozhlasu a osvetlenia informácia
13. Priority hlavných úloh na rok 2020
14.Diskusia – interpelácie
15. Návrh na uznesenie
16. Uznesenie
17. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú kontrolórku a oboznámil
ich s programom štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Švošov. Zároveň
informoval, že poslanci Ing. František Roštek a Ing. Ľubomír Sidor sa ospravedlnili za
neúčasť na zasadnutí OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Mgr. Anna Rošteková
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Matej Kulich, Dušan Roštek
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň prečítal uznesenia z posledného zastupiteľstva a spoločne
s prítomnými poslancami zhodnotili prácu starostu a zhodli sa, že uznesenia boli plnené
priebežne. Príloha č. 1
4. Rozpočtové opatrenie
Starosta Ing. Milan Široň ozrejmil prítomným poslancom obsah rozpočtového opatrenia, ktoré
je potrebné predložiť na odsúhlasenie na zastupiteľstvom obce Švošov. Príloha č. 2
5. Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Iveta Kratková podala správu za 1.polrok 2019. Príloha č.3

6. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2019
Starosta Ing. Milan Široň oboznámil a predložil poslancom k nahliadnutiu výsledky
hospodárenia za 1.polrok 2019 – príjmová časť predstavuje 211 925,29 €, výdajová časť
180 210,21 €, výsledok hospodárenia + 31 715,08 € - príloha č.4
7. Odpredaj obecných pozemkov – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že aktivity v rámci tohto bodu sa
udiali a jednotlivé zmluvy a dohody sa realizovali, alebo sa postupne dokončujú.
- Stĺp pre internet bol odpredaný za protihodnoty od firmy Sitynet a to zabezpečenie verejnej
IP adresy pre obecný úrad, ktorú budeme potrebovať do budúcna pre kamerový systém
a ďalšie potreby a zriadenie bezplatnej prípojky pre areál OŠK Švošov – zriadenie WIFI
v hlavnej budove a v budove bufetu.
- Kúpnopredajná zmluva so spotrebným družstvom COOP Jednota – tu sa ozval p. riaditeľ,
ktorý informoval starostu, že koncom septembra 2019 bude zasadať ich predstavenstvo
a rozhodnú o odsúhlasení alebo neodsúhlasení navrhovanej zmluvy – jedná sa o predaj
pozemku pod budovou potravín a o spätné nájomné za túto parcelu.
- Kúpnopredajná zmluva na odpredaj pozemku pre pána Barana, ktorú sme ešte neuzavreli
a treba prejednať detaily zmluvy. Starosta následne požiadal poslancov, aby sa vyjadrili
konkrétne k cene za 1 m2 ornej pôdy pre túto zmluvu.
8. Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o vykonaných
prácach
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o postupe prác na rekonštrukcii
verejnej budovy a poprosil všetkých poslancov, aby sa zapojili do brigád na prístavbe
schodišťa tejto budovy tak, aby mohla zhotoviteľská firma realizovať v mesiaci október 2019
stavbu strechy na tejto budove a ponad schodište. Informoval poslancov, že tieto brigády budú
vyhlásené aj v obecnom rozhlase, aby boli občania informovaní a aby sa mohli zúčastniť
týchto brigád.
Starosta informoval poslancov o zrealizovanej prvej žiadosti o platbu – dlhé čakanie na
schválenie.
9. Informácia o podaných projektoch z eurofondov a nové podané žiadosti
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o
- Obecný rozhlas 11 800 € - realizácia hybridného kábla v týchto dňoch
- Informačný systém obce – VUC 1000 € - realizácia v jeseni 2019
- Traktor spolu s príslušenstvom 70 000 € + 37 000 €
- Detské ihrisko – Úrad vlády 8000 €
- Detské ihrisko - Mondi SCP 4500 € - náučná tabuľa, lavička, orol
- Pripravovaná žiadosť – Odvodnenie IBV nad Brehmi – 15 000 €
- Pripravovaná žiadosť – Zberný dvor ( suma 315 281,- ) cca 350 000 €
- Podaná žiadosť na rekonštrukciu povrchu školského ihriska a nákupu športových pomôcok (
cca 19 000 € ) – Športový olympijský výbor – Jozef Gonci
- Podaná žiadosť na podporu športu – Futbalový areál ( oplotenie, tribúna, zateplenie budovy,
regenerácia trávnika, dokončenie šatní a WC budovy ) – 30 000 € + spoluúčasť 10 250 € SFZ
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice s garážou a stavebné úpravy – stavba kotolne na peletky
v druhej garáži a stavebné úpravy v šatni pre hasičov – dôstojné priestory
( stavba komína, kotolne, pec na peletky, silo na peletky, nasávacie potrubie na peletky,
svetlík na odvetranie kotolne v severnej časti budovy)

10. Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice - Čierna nad Tisou štátna
hranica – informácia o plánovanej výstavbe stožiara
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o investičnom zámere ŽSR na
výstavbu stožiarov – vykrývačov internetového signálu, ktorým má byť pokrytá celá trasa
železnice a má slúžiť pre rušňovodičov a operátorov. SR sa zaviazala EU, že takto budú
zabezpečené všetky železničné trate na Slovensku. Daný stožiar mal byť umiestnený
v blízkosti vstupu do dediny, pri uvítacej tabuli a erbe, avšak po pozmeňujúcom návrhu obce
bol tento stožiar odsunutý ešte 16 m smerom k susednej obci Ľubochňa tak, aby čo najmenej
špatil na začiatku obce pri tomto novom vstupe.
11. Deň Švošova - zhodnotenie podujatia, Úcta k starším
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o uplynulom 13. ročníku osláv
našej obce pod názvom Deň Švošova s tým, že navrhol do budúcna alternatívne miesto
konania tejto akcie a to konkrétne v areáli futbalového ihriska. Zázemie, elektrická energia,
možnosť pozvať hudobnú skupinu – vstupné na túto akciu, jednoduchšie ukončenie akcie.
Zároveň poďakoval všetkým poslancom za pomoc pri prípravách tohto ročníka a apeloval na
všetkých, aby sme spoločne držali nastavený trend a pokračovali a udržiavali naštartované
akcie a podujatia v našej obci.
Ďalej starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že vzhľadom na
realizovanú rekonštrukciu verejnej budovy sa tento rok nebude konať akcia pri príležitosti
úcty k starším. Následne uviedol, že v rámci tejto príležitosti bude odvysielaná relácia
v obecnom rozhlase, kde kultúrna referentka pani Janka Babalová zarecituje báseň našim
občanom a odznejú viaceré piesne pre starších.
12. Žiadosť p. Víťaza na odstránenie vzdušného vedenia obecného rozhlasu a osvetlenia
informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o žiadosti pána Víťaza, v ktorej
žiada o odstránenie vzdušného vedenia z jeho stĺpa pri veľkej bráne jeho pozemku – príloha
č.5. Toto vedenie bude v tomto týždni nahradené novým vedením, ktoré bude smerovať od
stĺpa pri rodine Durdiakovej k podpernému bodu v pozemku pána Víťaza pri malej bráničke
jeho oplotenia a následne sa prepojí po premiestnení daného stĺpa pôvodná lampa s verejným
osvetlením.
13. Priority hlavných úloh na rok 2020
- výmena ventilov na radiátoroch za termostatické ventily – v obecnom úrade a v škole
- Prerábka odvzdušňovacích ventilov v kotolni a obehového čerpadla v obecnom úrade
- zakúpenie nafukovacej brány Štart – Cieľ na akciu Švošovská pätnástka – predbežná cena
cca 1800 €
14. Diskusia – interpelácie
- Petícia ohľadom využívania školského ihriska – zvolanie komisie pre šport – všetci poslanci
- Pre zjednodušenie usporadúvania akcií na hokejbalovom ihrisku chceme spolu
s hokejbalistami postaviť prístrešok pred unimobunkou tak, aby sa nemuseli rozkladať viaceré
stany
- Z reziva z verejnej budovy chceme postaviť druhý prístrešok pri bufete OŠK Švošov vo
futbalovom areáli.
- Z hranolov z verejnej budovy sme uvažovali o stavbe zrubu – štálu vo Švošovci
- rokovanie vlády SR – refundácia výdavkov zimnej kalamity a mimoriadnej situácie

15. Návrh na uznesenie
Po skončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta Ing.
Milan Široň dal hlasovať.
16. Uznesenie
Uznesenie č.45/2019
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Mgr. Anna Rošteková
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Matej Kulich, Dušan Roštek
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2019
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č.30/2019 – 44/2019 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.47/2019
K bodu 4 Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.3 v zmysle prílohy
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.48/2019
K bodu 5 Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky Ing. Ivety Kratkovej za 1.polrok 2019
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.49/2019
K bodu 6 Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2019:
Príjmová časť: 211 925,29 €
Výdajová časť : 180 210,21 €
Rozdiel: + 31 715,08 €
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.50/2019
K bodu 7 Odpredaj obecných pozemkov – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o situácii ohľadne odpredaja obecných pozemkov pre COOP
Jednota SD Liptovský Mikuláš a Roberta Barana a Anny Baranovej
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0

Uznesenie č.51/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
Uznesenie č.34/2019 body 1-5 zo dňa 27.6.2019
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.52/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
odpredaj časti pozemku parc. č. KN C 783/1, ktorý je vo vlastníctve obce Švošov Robertovi
Baranovi a Anne Baranovej za podmienok:
1. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia vypracovanie geometrického plánu, ktorým sa
zameria časť parcely KN C 783/1, ktorú chcú odkúpiť.
2. Predajná cena parc. č. KN C 783/1 je určená vo výške 12,50 €/m2 .
3. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia návrh kúpnej zmluvy, ktorú predložia spolu
s geometrickým plánom obecnému zastupiteľstvu obce Švošov na schválenie
4. Žiadatelia po podpísaní kúpnej zmluvy uhradia celú kúpnu cenu odňatého pozemku
geometrickým plánom do 10 dní odo dňa schválenia návrhu kúpnej zmluvy obecným
zastupiteľstvom
5. Žiadatelia uhradia všetky správne poplatky súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností .
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2019
K bodu 8 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o vykonaných
prácach
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa ohľadne postupu prác na stavbe verejnej budovy
a zrealizovanej schválenej prvej platbe za vykonané práce k 30.6.2019
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.54/2019
K bodu 9 Informácia o podaných projektoch z eurofondov a nové podané žiadosti
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informácie podané starostom Ing. Milanom Široňom o podaných, pripravovaných
a schválených projektoch z fondov EU
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.55/2019
K bodu 10 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice - Čierna nad
Tisou štátna hranica – informácia o plánovanej výstavbe stožiara
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
umiestnenie stožiara ŽSR v priestore vstupu do obce Švošov
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.56/2019
K bodu 11 Deň Švošova - zhodnotenie podujatia, Úcta k starším
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informácie podané starostom Ing. Milanom Široňom o akciách Deň Švošova a Úcta k starším
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.572019
K bodu 12 Žiadosť p. Víťaza na odstránenie vzdušného vedenia obecného rozhlasu
a osvetlenia - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
realizáciu prekládky obecného kábla pre napájanie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
z pôvodného stĺpa na vedľajší podperný bod na pozemku p. Víťaza pracovníkmi obecného
úradu
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.58/2019
K bodu 13 Priority hlavných úloh na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán prioritných úloh na rok 2020, ktoré sa budú realizovať za podmienky dostatočného
množstva finančných prostriedkov v rozpočte obce
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Záver
Starosta obce Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ
a štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Milan Široň, starosta

Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Kulich
Dušan Roštek

