Zápisnica č.3 z OZ konaného dňa 20.8.2020
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2020
5. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2020
6. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
7. Žiadosť o odpredaj časti obecnej parcely - informácia
8. Finančná situácia obce počas pandémie COVID -19 - informácia
9. Práce na verejnej budove - informácia
10. Podané žiadosti o NFP – informácia
11. Diskusia - interpelácie
12. Návrh na uznesenie
13. Uznesenie
14. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na treťom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom. Zároveň ospravedlnil
neúčasť poslanca Ing. Sidora.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Dušan Roštek, Mgr. Anna Rošteková
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň informoval o plnení uznesení č.16/2020 – 28/2020 , uznesenia
boli splnené – príloha č.1.
4. Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2020
Hlavný kontrolór obce Ing. Iveta Kratková podala správu za 1.polrok 2020 - príloha č.2.
5. Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2020
Starosta Ing. Milan Široň oboznámil a predložil poslancom k nahliadnutiu výsledky
hospodárenia za 1.polrok 2020 – príjmová časť predstavuje 355 894,40 €, výdajová
časť 340 083,20 €, výsledok hospodárenia + 15 811,20 € - príloha č.3.
6. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
Starosta Ing. Milan Široň predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č.3/2020 – príloha
č.4.
7. Žiadosť o odpredaj časti obecnej parcely – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval o žiadosti p. Michaely Baranovej ohľadne odpredaja
časti parcely CKN 785/2, zastavané plochy a nádvoria. K žiadosti bol doručený znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku a návrh kúpnej zmluvy – príloha č.
5. Táto časť obecného pozemku je navrhnutá na odpredaj so špeciálnym zreteľom

(priamy predaj v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zmien a doplnení), kedy morálne právo na odkúpenie pozemku má p. Michaela
Baranová z dôvodu zarovnania obecnej cesty a vysporiadania ich stavebného pozemku.
Z uvedeného dôvodu sa novovytvorený pozemok KN C 785/4 o výmere 3 m2 pre obec
stal prebytočným majetkom.
8. Finančná situácia obce počas pandémie COVID -19 – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval o stave finančných prostriedkov na bežnom účte
obce Švošov. Informoval prítomných poslancov, že tok finančných prostriedkov do obce
v podobe podielových daní sa od začiatku kalendárneho roka 2020 zásadne zmenil, a to
k horšiemu. Starosta porovnal jednotlivé mesiace a uviedol, že na rozdiel od prvých
mesiacov tohto roka, kedy obec Švošov dostávala v priemere cca 32 000 € mesačne, tak
v týchto mesiacoch to je priemerne 16 000 €, čo rapídne komplikuje chod obecného
úradu. Predpoklad je, že do konca roka sa nenaplní predpokladaná výška podielových daní
na 100 %, a tým bude príjem do rozpočtu nižší o cca 23 000 €. Starosta informoval, že
spoločne so zamestnankyňami obecného úradu zisťovali zmenu výšku koeficienta na
prepočítaného žiaka v rámci dotácie pre Materskú školu ŠKD a ŠJ, avšak doposiaľ nám
nikto nevie povedať, o koľko sa tento koeficient zníži.
V rámci týchto skutočností starosta pristúpil k radikálnemu riešeniu, a to listom, ktorý
adresoval na Obecný úrad Švošov a vzdal sa osobnej odmeny vo výške 30 %
k základnému platu, ktorú mu schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Švošov.
9. Práce na verejnej budove – informácia
Vzhľadom na dokončovacie práce na obecnej budove je potreba vynaložiť ešte ďalšie
finančné prostriedky na nové omietky, novú podlahu a sokel, dokončenie kazetového
stropu a zariadenie bufetu a vymaľovanie starej kuchyne. Keďže je predpokladaný nižší
príjem do obecného rozpočtu oproti schválenému rozpočtu, bude treba ešte viac zapojiť
vlastných ľudí na dokončenie tejto obecnej budovy.
Starosta informoval prítomných, že sa skomplikovala komunikácia s dodávateľskou
firmou, ktorá mala realizovať nové sadrové omietky a s tým súvisia zastavené ďalšie
práce.
10. Podané žiadosti o NFP – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov a hlavnú kontrolórku, že v najbližších
dňoch začnú práce na realizácii projektu „WIFI pre Teba v obci Švošov“, kde v obci
vzniknú „Free Wifi Zóny“ pre obyvateľov a návštevníkov našej obce, ktorí sa tak budú
môcť bezplatne pripojiť na internet. Navrhnuté lokality sú: budova obecného úradu,
administratívna budova – bývalý kultúrny dom, hokejbalový areál, priestor okolo
požiarnej zbrojnice a futbalový areál.
Ďalšie žiadosti sme tento rok v rámci euro fondov nepodávali.
Podanú žiadosť máme na ministerstve financií SR, avšak nie je predpoklad, že by tento
rok vzhľadom na pretrvávajúcu korona krízu nejaké žiadosti schválili.
11. Diskusia – interpelácie
Bez príspevkov
12. Návrh na uznesenie.
Nakoľko v diskusii neboli podané žiadne príspevky, predseda návrhovej komisie prečítal
návrh na uznesenie a starosta Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia

13. Uznesenie
Uznesenie č.29/2020
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek
Overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Mgr. Anna Rošteková
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.30/2020
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje,
Že uznesenia č. 16/2020 – 28/2020 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.31/2020
K bodu 4 Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky Ing. Ivety Kratkovej za 1.polrok 2020
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.32/2020
K bodu 5 Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Výsledky hospodárenia za 1.polrok 2020:
Príjmová časť: 355 894,40 €
Výdajová časť : 340 083,20 €
Rozdiel: + 15 811,20 €
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.33/2020
K bodu 6 Rozpočtové opatrenie č.3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.3/2020 v zmysle predloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.34/2020
K bodu 7 Žiadosť o odpredaj časti obecnej parcely – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
1. informáciu o podanej žiadosti p. Michaely Baranovej na odpredaj časti obecnej parcely
C KN 785/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2
2. Znalecký posudok číslo 179/2020 dňa 29.07.2020 vypracovaného znalcom Ing.
Lajčiaková Renáta
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.35/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
1. určuje novovytvorený pozemok parc. č. 785/4 C KN – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3 m2, ktorý bol oddelený Geometrickým plánom č. 41419464-040/2020 zo dňa
17.06.2020 vyhotoveným Ing. Martinom Mičudom, IČO: 41419464, autorizačne
overeným dňa 18.06.2020 Ing. Zuzanou Štefundovou, úradne overeným Okresným
úradom Ružomberok, Katastrálny odbor dňa 25.06.2020 pod č. 376/2020 z pozemku
parc. č. 785/2 C KN – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2179 m2 za prebytočný
2. schvaľuje odplatný prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 785/4 C KN – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 3 m2 priamym predajom v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnení v prospech nadobúdateľa
Michaela Baranová, rod. Olosová, nar. 15.09.1995, bytom: Pod Viechou 216/3, Švošov
034 91 za kúpnu cenu 75 € (slovom: sedemdesiatpäť eur).
Hodnota prevádzaných nehnuteľností bola určená na základe Znaleckého posudku číslo
179/2020 dňa 29.07.2020 vypracovaného znalcom Ing. Lajčiaková Renáta. Vyhotovenie
Kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť kupujúci.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Uznesenie č.36/2020
K bodu 8 Finančná situácia obce počas pandémie COVID -19 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom Ing. Milanom Široňom o nepriaznivej finančnej situácii obce
počas pandémie COVID-19, z dôvodu zníženia a výpadku podielových daní
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.37/2020
K bodu 9 Práce na verejnej budove – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu starostu Ing. Milana Široňa o prácach, ktoré je potrebné vykonať do úplného
ukončenia rekonštrukcie verejnej budovy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.38/2020
K bodu 10 Podané žiadosti o NFP – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu Ing. Milana Široňa o schválenej žiadosti o NFP „Wifi pre Teba v obci
Švošov“ a jej následnej realizácii
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.
Ing. Milan Široň, starosta
Overovatelia zápisnice: Dušan Roštek
Mgr. Anna Rošteková

