Zápisnica č. 1 zo zasadnutia OZ konaného dňa 2.3.2021
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. SODB 2021 - informácie
4. Plán úloh na 1.polrok 2021
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
6. Podané žiadosti o NFP - informácia
7. Žiadosť – CZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov
8. Žiadosť o úpravu dotácie na r. 2021 pre CZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove
9. Práce vo verejnej budove – rekonštrukcia kuchyne
10. Návrh na verejnú zbierku - defibrilátor
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 prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 a oboznámil ich s programom. Starosta
Ing. Milan Široň s ľútosťou informoval prítomných poslancov o náhlom úmrtí poslanca
OZ Ing. Mateja Kulicha a prítomní si uctili jeho prácu poslanca OZ a pamiatku minútou
ticha.
Na dnešné zasadnutie OZ boli prizvaní aj občania, ktorí v obci celoročne bývajú, ale
v obci nemajú trvalý pobyt ( cca 15 obyvateľov) - príloha 1. Starosta vysvetlil
prítomným dôležitosť počtu obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalom pobyte v obci
Švošov - podielové dane, rozvoj obce.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor a Mgr. Anna Rošteková
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek
3. SODB 2021 – informácie
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov,
ktoré je plne elektronické v dobe od 15.2.2021 do 31.3.2021. Zdôraznil jeho dôležitosť
pre obec.
4. Plán úloh na 1.polrok 2021
Starosta obce oboznámil prítomných o plánoch úloh na 1.polrok 2021. Z dôvodu
aktuálnych hygienických nariadení (COVID 19), sú všetky akcie v tomto roku zrušené.
Podľa vývoja pandemickej situácie sa budú akcie prehodnocovať.
5. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
Starosta predložil plán zasadnutí na rok 2021 – príloha č.2
6. Podané žiadosti o NFP – informácia
- Wifi pre Teba v obci Švošov

- Zberný dvor Švošov
- Výstavba verejne prístupnej AC nabíjacej stanice v obci Švošov
- Zateplenie požiarnej zbrojnice s garážou
7. Žiadosť – CZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov
Starosta informoval o žiadosti, ktorú podala p. riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove
PaedDr. Daniel Povalová – riešenie kritického stavu elektrického vedenia – príloha č.3
8. Žiadosť o úpravu dotácie na r. 2021 pre CZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove
Starosta informoval o žiadosti, ktorú podala p. riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Matúša
v Švošove PaedDr. Daniel Povalová ohľadne „ úpravy koeficientov a prepočítanie dotácie
z obce na mzdy a prevádzku detí MŠ a školských zariadení“ – príloha č.4
9. Práce vo verejnej budove – rekonštrukcia kuchyne
Starosta Ing. Milan Široň oboznámil prítomných poslancov o pokračovaní stavebných
prác na rekonštrukcii kuchyne v obecnej budove. Požiadal všetkých, aby boli súčinní pri
tejto akcii a uviedol informácie o doterajších prípravných a búracích prácach. Podotkol, že
svojpomocnou prácou sme doteraz ušetrili odhadom 4000 – 5000 € oproti cenníkovým
cenám oslovených firiem. Taktiež navrhol ďalšie práce a nákup materiálov na inštalácie
a stavebné úpravy.
10. Návrh na verejnú zbierku – defibrilátor
Starosta Ing. Milan Široň oboznámil prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku
o ponuke zakúpenia prenosného defibrilátora, ktorý by bol k dispozícii obyvateľom obce
Švošov. Umiestenie tohto prístroja pre záchranu ľudského života starosta navrhol na
budovu kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Švošove s tým, že pre zabezpečenie
ochrany a kontroly tohto prístroja by bola nainštalovaná IP kamera na stĺp pred kostolom,
ktorá by sledovala priestor okolo tohto prístroja. Prenosný defibrilátor je v ponuke za cenu
cca 2300 € s DPH už aj s boxom na stenu. Tento box by mal byť zateplený. Mobilný
defibrilátor je v českom jazyku s automatizovaným návodom na obsluhu. Prvú pomoc za
pomoci tohto prístroja zvládne každý, kto rozumie českému jazyku. Starosta navrhol
osloviť majiteľov firiem, ktorí žijú v obci Švošov a následne určiť výšku príspevku na
jednu domácnosť, cca 20 €.
11. Diskusia – interpelácie
Starosta informoval, že na najbližšie OZ z dôvodu uvoľneného miesta poslanca OZ bude
prizvaný náhradník, ktorý sa umiestnil v posledných komunálnych voľbách na 8. mieste –
Ing. Radoslav Povala. Menovaný bude musieť pre činnosť v OZ v nasledujúcich rokoch
zložiť sľub.
Ďalej starosta informoval, že sa priebežne vymieňajú lampy verejného osvetlenia v obci.
Taktiež informoval, že sa v obci (verejná budova) vykonávajú víkendové testovania na
COVID 19.
12. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.

13. Uznesenie
Uznesenie č.1/2021
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: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2021
K bodu 3 SODB 2021 – informácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu ohľadne elektronického sčítania obyvateľov, ktoré prebieha v dobe od 15.2.2021
do 31.3.2021
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.3/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
o zabezpečenie odoslania listov občanom, ktorí bývajú v obci Švošov a nie sú prihlásení na
trvalom pobyte v obci Švošov s oboznámením s výsledkom rokovania na obecnom
zastupiteľstve dňa 2.3.2021
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.4/2021
K bodu 4 Plán úloh na 1.polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán úloh na 1.polrok 2021 tak, ako ich predložil starosta Ing. Milan Široň
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.5/2021
K bodu 5 Plán zasadnutí OZ na rok 2021
schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na rok 2021 podľa priloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.6/2021
K bodu 6 Podané žiadosti o NFP – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu o podaných nových žiadostiach na poskytnutie NFP
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2021
K bodu 7 Žiadosť – CZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Žiada starostu

Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu elektrických rozvodov v budove
základnej školy, ktoré sú v kritickom stave
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.8/2021
K bodu 8 Žiadosť o úpravu dotácie na r. 2021 pre CZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
žiadosť CZŠ s MŠ sv. Matúša v Švošove o úpravu dotácie na rok 2021. OZ sa k tejto žiadosti
vráti pri zmene koeficientu.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2021
K bodu 9 Práce vo verejnej budove – rekonštrukcia kuchyne
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
práce, ktoré sa vykonávajú vo verejnej budove.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.10/2021
K bodu 10 Návrh na verejnú zbierku – defibrilátor
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada starostu
o vykonanie osvety v obci ohľadne verejnej zbierky na zakúpenie defibrilátora.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom za účasť na prvom zasadnutí
OZ a zasadnutie ukončil.
Ing. Milan Široň
Starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. František Roštek
Ing. Ľudovít Švihorík

