Zápisnica č.2 z OZ konaného dňa 26.5.2020
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2019
5. Výsledky hospodárenia za rok 2019
6. Výročná správa a záverečný účet za rok 2019
7. Inventarizácia majetku obce
8. Pandémia ochorenia COVID – 19 - informácia o opatreniach v obci
9. Práce na verejnej budove - informácia
10. Podané žiadosti o NFP – informácia
11. Kultúrno-spoločenské a športové akcie v obci v roku 2020 – informácia
12. Práce na 2.polrok 2020
13. Rozpočtové opatrenie č
14. Diskusia - interpelácie
15. Návrh na uznesenie
16. Uznesenie
17. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na druhom
zasadnutí OZ v roku 2020 a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Dušan Roštek a Ing. František Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík a Ing. Ľubomír Sidor
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň informoval o plnení uznesení č.78/2019 – 90/2019 a 1/2020 –
15/2020, uznesenia boli plnené priebežne – príloha č.1.
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2019
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o vykonanej kontrole hlavnej
kontrolórky obce Švošov a predložil správu hlavnej kontrolórky za rok 2019 poslancom –
príloha č.2. Starosta vyzval hlavnú kontrolórku aby prečítala svoju správu.
5. Výsledky hospodárenia za rok 2019
Starosta Ing. Milan Široň informoval o výsledkoch hospodárenia za r. 2019 – príloha č.3.
Príjmy celkom 846 847,54 € , výdavky celkom 825 850,57 €. Prebytok hospodárenia je
+ 20 996,97 € - ten pôjde do rezervného fondu.
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % z prebytku hospodárenia. Ten môže byť využitý
na kapitálové výdaje a tento rok sa môže použiť aj na bežné výdaje pre dopady koronavírusu
– verejná budova (KD).

6. Výročná správa a záverečný účet za rok 2019
Starosta Ing. Milan Široň predložil výročnú správu a záverečný účet za rok 2019 – príloha
č.4,5.
Starosta informoval o individuálnej účtovnej závierke a hospodárskom výsledku obce ,
príloha č.6
7. Inventarizácia majetku obce
Starosta Ing. Milan Široň predložil správu o inventarizácii finančného majetku za rok 2019
a dal k nahliadnutiu poslancom celú zostavu. Predseda komisie bol Ing. Ľudovít Švihorík,
členovia Janka Babalová a Oľga Hrkútová, zápis vypracovala Jana Hrkútová. Napríklad:
Hodnota majetku stavieb 395 636,76 €, stroje prístroje zariadenie 96 924,28 €, dopravné
prostriedky: 254 646,49 €, ostatné sa nachádza v zápise o inventarizácii.
8. Pandémia ochorenia COVID – 19 - informácia o opatreniach v obci
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o stave obce počas pandémie
nového koronavírusu COVID -19. Od začiatku vyhlásenia mimoriadnej situácie (od 12.marca
2020) a dá sa povedať ešte skôr ako bola vyhlásená, boli prijaté opatrenia, ktoré mali
zabrániť, alebo minimalizovať prenos tohto infekčného ochorenia medzi obyvateľmi Švošova.
Hlásenia v obecnom rozhlase, SMS správy a osobné upozorňovanie občanov, aby sa
nestretávali a nenavštevovali, boli priebežne podávané všetkým obyvateľom. Vzhľadom na
mentalitu obyvateľov toto niektorí z nich nerešpektovali. Nedá sa povedať, že pre tento postoj
sa vírus COVID-19 dostal aj do Švošova, avšak rozšírenie potom do ďalšej rodiny bolo
podmienené práve nerešpektovaním týchto nariadení. Našťastie sa do ďalšej rodiny, ktorá
taktiež nerešpektovala nariadenia, vírus nerozšíril a po vyliečení všetkých nakazených sa už
ďalší obyvatelia nenakazili. Vzhľadom na počet obyvateľov v našej obci a počet nakazených
sme mali percento nakazenia väčšie ako Čína, či USA 0,58 % . Je na zamyslenie a radili sme
sa o tom aj s viacerými poslancami, čo spraviť preto, aby sa situácia zmenila. Pokiaľ sa
nezmení zmýšľanie a mentalita obyvateľov nie len v našej obci, ale aj celkovo na Slovensku,
nie je možné zmeniť niečo v našom štáte. Ľudia majú vlastné názory a pohľad na vec
a nerešpektujú nariadenia. Nie sme jednotní a to je historicky dokázané. Nevieme rešpektovať
nariadenia lídrov, a tým sme rozdrobení a sami sebe škodíme. Iné štáty vo svete a najmä
v Európe sú jednotné v názoroch medzi obyvateľmi a keď im nejaký predstaviteľ povie, že
treba toto takto riešiť a toto je modré, tak nik nerieši, či je to tyrkysové či bledomodré a idú
jedným smerom. Aj v našej obci je to tak, že každý si vykladá po svojom dané nariadenia, či
zvyky respektíve zvyklosti. Tento rok sme nemali obrady Veľkej noci - nezúčastnili sme sa
ich. Ľudia si hneď vytvorili svoje pravidlá a pracovalo sa na Veľký piatok, robili aj hlučné
práce, počas roka niektorí obyvatelia v nedeľu kosia trávu motorovými kosačkami a tie
všeobecné názory a zvyky sa vytrácajú. Keď bolo nariadenie nosiť rúška, skoro nik to
nerešpektoval. Keď je nariadenie, že v kostole si nemáme podávať ruky, nie všetci to
dodržiavame. Ak sa toto naše zmýšľanie nezmení, tak lepšie nebude. Musíme začať u seba
samých.
9. Práce na verejnej budove – informácia
„Podobne ako s tým vírusom a s jednotou občanov je to aj v našej obci s brigádami a ľuďmi,
ktorí sa ich zúčastňujú. Niekto môže prísť pomaly na každú brigádu, niekto ani na jednu
a niekto si to odbil jednou brigádou a podľa mňa ho už neuvidíme. Ako aj Svätopluk hovoril
synom, že musia byť jednotní, tak aj my by sme mali byť v našej obci. Ak nebudeme
spoločne tvoriť a spolu sa stretávať, lepšie to tu nebude. Nik sám nič nedokáže. Toto nám
stále prízvukoval aj môj predchodca Ing.Andrej Kostilnik. Je to tak. Sám človek spraví len
tých svojich relatívnych 100 % roboty, ale keď to budú robiť dvaja nespravia 200% , ale

možno 250% alebo 300 %. Ak si toto neuvedomíme, nepohneme sa ďalej. V našej verejnej
budove práve dorábame sadrokartónové obklady, ktoré sme už v prvej fáze zasieťovali a keď
pracovník LSS dokončí aj ostatné, chceli by sme spraviť ešte jednu brigádu, na ktorej by sa
to dokončilo. Takto by sme mali pripravené všetky priestory na realizáciu nových sadrových
omietok. Horný priestor je dá sa povedať dokončený. Je tam treba už len namontovať
svietidlá, ktoré máme kúpené. Čo sa týka nových podláh, spolu s Ing. Ľubom Sidorom sme po
viacerých konzultáciách navrhli novú podlahu v sále a na balkóne z umelej plávajúcej
podlahy s najvyššou triedou odolnosti povrchu. Teraz sa momentálne čaká na dokončenie
drobností na vzduchotechnike, namontovanie lapačov snehu, dokončenie dažďových zvodov
a ostatných drobných prác. Opäť vyzývam všetkých poslancov, aby sme sa zomkli a dotiahli
túto našu spoločnú stavbu do konca. Nie je to moja stavba, šli sme do toho všetci po úvodnej
porade. Vopred všetkým ďakujem za ústretovosť a teším sa na slávnostnú kolaudáciu“ –
povedal starosta Široň.
10. Podané žiadosti o NFP – informácia
V rámci eurofondov sa taktiež zastavil život, ale podali sme žiadosť na Free wifi zóny –
čakáme na schválenie.
Čo sa týka žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zberný dvor či rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice, obe tieto žiadosti nám boli zamietnuté. Pri stretnutí s novým ministrom
dopravy sme podali list so žiadosťou o pomoc pri realizácii rekonštrukcie lavice cez rieku
Váh, na ktorý nám odpovedal listom, aby sme sa obrátili s našou žiadosťou na
podpredsedníčku vlády pre informatizáciu a rozvoj, ktorou je pani Remišová. List so
žiadosťou jej bude zaslaný.
11. Kultúrno-spoločenské a športové akcie v obci v roku 2020 – informácia
Všetky obecné akcie boli pre pandémiu zrušené. Taktiež neuvažujeme o usporiadaní ani Dňa
Švošova, ani hokejbalového turnaja Švošov CUP, či iných športových podujatí. DHZ Švošov
nebude realizovať ani Deň detí. Vyzerá to tak, že by sa mohla konať najbližšie akcia pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, čiže v októbri, no a následne možno Švošovská zabíjačka.
Uvidíme ako budeme ku koncu roka s peniazmi, ktorých príjem zo štátu začína klesať a koľko
nám ostane po ukončení prác na verejnej budove. Ak to financie dovolia, začali by sme
rekonštrukciu kuchyne v tejto budove. Taktiež to bude treba ale riešiť svojpomocne, pretože
dodávateľsky nespravíme nič s toľko málo finančnými prostriedkami. ( prvé mesiace sme
mali príjmy okolo 32 000 €, tento mesiac prišlo na účet cca 16 000 €.)
12. Práce na 2.polrok 2020
Život v obci ide ďalej a postupne s dostáva do normálu. Začali sme s chlapmi kosiť, čo bude
úloha aj do druhej polovice tohto roka. Taktiež sa budeme venovať dokončeniu verejnej
obecnej budovy a dokončeniu priestorov okolo detského ihriska. Osobne by som chcel
venovať ďalšiu lavičku ku škole pre zamedzenie vstupu osobnými automobilmi pred bytovku,
pretože tam vzniká v daždivom čase blato a deti tam nemôžu chodiť na detské ihrisko. Ďalej
budeme pomáhať pri údržbe zelene pri kostole a farskom úrade, ako aj na futbalovom areáli.
Pomocou mulčovača sa bude realizovať aj údržba zelene popri ceste do Komjatnej, ako aj do
Ľubochne.
13. Rozpočtové opatrenie
Starosta informoval poslancov o pohyboch na účtoch a následnom rozpočtovom opatrení,
ktoré sa týkalo stavby rekonštrukcie verejnej budovy ( bývalý Kultúrny dom) – spoluúčasť
94750 € - príloha č.7
Tri platby, z toho v poslednej spoluúčasť 5% z celkovej sumy.

14. Diskusia - interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň vyzval poslancov, aby predniesli svoje príspevky v diskusii
o predošlých bodoch rokovania, ako aj o svojich doplnených bodoch.
Zároveň informoval o novom mapovom portáli „mOBEC“, ktorý sa nachádza na obecnej
stránke (www.svosov.sk) a bude prístupná všetkým občanom. Mapový portál bude doplnený
o hydranty, vodovod a kanalizáciu, ktoré sa nachádzajú v obci Švošov.
Ďalej informoval o dotácii zo Slovenského futbalového zväzu pre OŠK Švošov na
dobudovanie a rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry.
Ing. Ľubomír Sidor informoval o preberaní všetkých tokov Povodím Váhu a ideu ohľadom
zriadenia rozvodu optickej siete v našej obci.
15. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta Ing.
Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.
16. Uznesenie
Uznesenie č.16/2020
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Dušan Roštek, Ing. František Roštek
2. overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Ľubomír Sidor
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2020
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje, že
Uznesenia č. 78/2019 – 90/2019 a uznesenia č. 1/2020 – 15/2020 boli plnené priebežne.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.18/2020
K bodu 4 Správa hlavného kontrolóra za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Kratkovej za rok 2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.19/2020
K bodu 5 Výsledky hospodárenia za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
výsledky hospodárenia za rok 2019.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Uznesenie č.20/2020
K bodu 6 Výročná správa a záverečný účet za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. Výročnú správu rok 2019

Zdržal sa: 0

2. Záverečný účet za rok 2019
3. Účtovná závierku a výsledok hospodárenia za rok 2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.21/2020
K bodu 7 Inventarizácia majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Inventarizáciu majetku obce za rok 2019
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2020
K bodu 8 Pandémia ochorenia COVID – 19 - informácia o opatreniach v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o zabezpečovaní opatrení proti pandémii ochorenie COVID – 19
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.23/2020
K bodu 9 Práce na verejnej budove – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o vykonaných prácach na verejnej budove.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.24/2020
K bodu 10 Podané žiadosti o NFP – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu o neschválených žiadostiach o NFP a podaných nových žiadostiach
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2020
K bodu 11. Kultúrno-spoločenské a športové akcie v obci v roku 2020 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o kultúrno-spoločenských a športových akciách v obci v roku 2020,
ktoré sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie od 16.3.2020 v obci nekonali
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.26/2020
K bodu 12 Práce na 2.polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Práce na 2.polrok 2020 tak ako ich predniesol starosta obce
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.27/2020
K bodu 13 Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.2
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.28/2020
K bodu 14 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá starostovi Ing. Milanovi Široňovi
v rámci predkladania investičných požiadaviek Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s. na
rok 2021 za Obec Švošov podať požiadavky:
a) Zvýšenie výdatnosti exitujúcich prameňov - revitalizácia prameňa Dušička ľavý (úprava
PHO, výmena starého prívodného oceľového potrubia z pramennej komory do VDJ
Švošov)
b) Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody v období zníženia výdatnosti
vodných zdrojov v k.ú. Švošov a zvýšenie tlakových pomerov na uliciach Lániky, Nad
Brehmi, Nad Stráňami (IBV Švošov). Riešením by bolo vybudovanie ATS na ulici Nad
Brehmi pri rod. č. 21, do ktorej by bolo možné v prípade malej výdatnosti VZ v k.ú
Švošov priviesť vodu z VDJ Hubová a následne z ATS zásobovať už spomínané ulice.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva, poprial im pevné zdravie z tejto neľahkej dobe
„koronavírusu“ a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík
Ing. Ľubomír Sidor

