Zápisnica č.5 z OZ konaného dňa 23.11.2021
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č.3
5. VZN 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
2022- návrh
6. Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady - návrh
7. Rozpočet na rok 2022- návrh
8. Žiadosť o prenájom obecného pozemku
9. Rozšírenie intravilánu obce Švošov- informácia
10. Informácia o podaných žiadostiach o NFP
11. Závery z verejného hovoru – parkovanie v obci - informácia
12. Diskusia - interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Uznesenie
15. Záver
Prítomní: prítomní podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov na piatom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a oboznámil ich s programom zasadnutia. Zároveň informoval, že poslanec
Ing. Povala a hlavná kontrolórka Ing. Iveta Kratková sa ospravedlnili za neúčasť na
zasadnutí.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Mgr. Anna Rošteková
Starosta určil overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Ing. František Roštek
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o plnení uznesení OZ z predchádzajúceho
OZ. Všetky úlohy boli splnené – príloha č.1.
4. Rozpočtové opatrenie č.3
Starosta informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č.3 - Príloha č.2
5. VZN 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 2022- návrh
Starosta informoval o návrhu VZN č.1/2021 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 2022. Podľa informácie Ing. Ladislav Adamovič,
odborného experta pre oblasť ekonomiky a rozpočtu ZMOSU, bol jednotkový koeficient
na jedného PPŽ na rok 2022 vypočítaný na 98,64 €. Z uvedeného dôvodu je výška dotácie

pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov na rok 2022 v sume 103 512,66 € (=100%) – príloha
č.3
6. Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Starosta informoval prítomných poslancov o navyšovaní ceny za komunálny odpad zo
strany Technických služieb v dvoch etapách a to ku 1.7.2021 o 17 % a ku koncu roka 2021
o ďalších cca 2%, čo predstavuje navýšenie z 23€ na 27,6 €. Preto následne starosta
predniesol návrh na zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu na osobu a rok z 23 €
na 28 €. Ďalej informoval poslancov, že komunálny odpad sa vozí z nášho okresu až do
okresu Košice a tým dochádza k navýšeniu ceny zo strany dodávateľa tejto služby – príloha
č.4.
7. Rozpočet na rok 2022- návrh
Starosta informoval poslancov o telefonáte s ministerstvom financií SR , kde dostal
informáciu, že ministerstvo financií ešte stále nemá konečné čísla z jednotlivých rezortov,
aby mohlo zverejniť konečné sumy pre obce na rok 2022. Veľký problém je momentálne
na ministerstve školstva, kde nemajú spravené dobre štatistiky a požiadali o neskorší termín
na dodanie ich čísiel pre tvorbu podielových daní pre jednotlivé mestá a obce – príloha č.5.
8. Žiadosť o prenájom obecného pozemku
Starosta informoval o podanej žiadosti p. Filipa Piroha, ktorý si chce prenajať časť parc. č.
KN C 435 o výmere 72 m2, ktorá je vo vlastníctve obce - účel na oddych a záhradu na
pestovanie – príloha č.6.
9. Rozšírenie intravilánu obce Švošov- informácia
Starosta požiadal poslancov, aby schválili návrh rozšírenia intravilánu obce Švošov, na
základe ktorého následne požiadame kataster o toto rozšírenie. Momentálny stav na
Slovensku je taký, že neexistuje právny postup ako upraviť hranice intravilánov obcí a
miest. Nedá sa to ani na základe územného plánu - príloha č.7
10. Informácia o podaných žiadostiach o NFP
- Podané žiadosti na Zberný dvor Švošov, Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov –
Komjatná, I. etapa, Rekonštrukcia odvodnenia miestnej komunikácie na ulici Nad
Brehmi
- neschválený projekt nabíjacej stanice, Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou
- ukončuje sa Švošovská drevenica, Wifi pre Teba (záverečná ŽoP)
11. Závery z verejného hovoru – parkovanie v obci – informácia
Starosta v úvode poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili verejného hovoru
o parkovaní v obci. Na tomto hovore sa dohodli pravidlá využívania obecných ciest
a občania boli následne informovaní formou obecného rozhlasu, ako aj písomne do každej
domácnosti o týchto záveroch. Konečný efekt z tejto aktivity je vidieť už v súčasnosti,
kedy sa obecné cesty vyčistili až na pár jedincov, ktorí sú žiaľ neprispôsobiví a trvá im
dlhšie prispôsobiť sa väčšine. Starosta kladne zhodnotil túto aktivitu.
12. Diskusia – interpelácie
Starosta informoval poslancov o príprave a zaslaných žiadostiach vlastníkom na výrub
stromov popri ceste smerom do Hrboltovej, ďalej o oprave výtlkov na ceste do
Komjatnej, výmene svietidiel na verejnom osvetlení v obci.

13. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.
14. Uznesenie
Uznesenie č.43/2021
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Mgr. Anna Rošteková
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Ing. František Roštek
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44/2021
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č.33/2021 – 42/2021 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.45/2021
K bodu 4 Rozpočtové opatrenie č.3
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č.3 v zmysle priloženej prílohy č. 2
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2021
K bodu 5 VZN 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 2022- návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Návrh VZN obce Švošov č.1/2021 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 2022 s tým, že bude vyvesený na úradnej tabuli obce Švošov po
dobu 14 dní na pripomienkovanie.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.47/2021
K bodu 6 Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s tým, že bude vyvesený na úradnej tabuli
obce Švošov po dobu 14 dní na pripomienkovanie.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.48/2021
K bodu 7 Rozpočet na rok 2022- návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Návrh rozpočtu na rok 2022 s tým, že bude vyvesený na úradnej tabuli obce Švošov po dobu
14 dní.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.49/2021
K bodu 8 Žiadosť o prenájom obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku – parc. č. KN C 435 o výmere 72 m2, ktorú
podal p. Filip Piroh, prechodne bytom Školská 72/4, Švošov.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.50/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
prenájom časti parcely KN C 435 o výmere 72 m2 v zmysle predloženého náčrtku p. Filipovi
Pirohovi na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2022 za podmienok: ročný nájom 0,70 €/m2.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.51/2021
K bodu 9 Rozšírenie intravilánu obce Švošov- informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozšírenie intravilánu obce Švošov podľa nákresu nových hraníc intravilánu vypracovanej
Ružomberskou geodetickou kanceláriou, A.Bernoláka 27, Ružomberok pánom Ing.
Martinom Mičudom.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.52/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
o podanie žiadosti na zakreslenie nových hraníc intravilánu obce Švošov na Okresný úrad
Ružomberok, katastrálny odbor.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.53/2021
K bodu 10 Informácia o podaných žiadostiach o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
stav podaných žiadostí o NFP.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:

Uznesenie č.54/2021
K bodu 11 Závery z verejného hovoru – parkovanie v obci – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
o nepretržité sledovanie stavu parkovania v obci a v prípade potreby o riešenie priestupkov
voči tomuto nariadeniu.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Dušan Roštek
Ing. František Roštek

