Zápisnica č.3 z OZ konaného dňa 19.7.2022
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. R.Žúbor
5. Rozpočtové opatrenie č.1
6. Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 - informácia
7. Určenie počtu poslancov na celé nasledovné volebné obdobie r.2022 -2026
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledovné volebné obdobie r.2022-2026
9. Určenie volebných obvodov
10. Deň Švošova – informácia
11. Nájomná zmluva - prehodnotenie
12. Diskusia – interpelácie
13. Návrh na uznesenie
14. Uznesenie
15. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce na treťom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Radoslav Povala
Starosta určil overovateľov zápisnice: Mgr. Anna Rošteková, Dušan Roštek
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o plnení uznesení OZ č. 12/2022 – 21/2022 ,
uznesenia boli splnené - príloha č.1
4. Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p.
R. Žúbor s manželkou
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Rudolfa Žúbora a Zdenky Žúborovej rod.
Komovej na odpredaj obecného pozemku par.č. KN C 661 – príloha č.2. Uvedená parcela sa
nachádza pri rodinnom dome s.č.8, ktorého sú vlastníkmi, má trojuholníkový tvar a je
prístupovou „cestou“ k uvedenému rodinnému domu. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili
k odpredaju obecného majetku v rámci zákona o nakladaní s obecným majetkom
a odpredajom podľa osobitého zreteľa z dôvodu, že táto parcela je dlhodobo užívaná
predchádzajúcim vlastníkom ( rodinou pána Prídavka Ľudovíta) . Pre obecné účely je svojim
umiestnením a tvarom nevyhovujúca, nadbytočná.
5. Rozpočtové opatrenie č.1
Starosta informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č.1- Príloha č.3

6. Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – informácia
Starosta informoval prítomných poslancov, že predseda národnej rady SR vyhlásil 8.6.2022
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil
rovnaký deň ich konania na 29.októbra 2022. Obecný úrad vypracoval harmonogram na
organizačno – technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov
samosprávnych krajov na podmienky obce Švošov a postupne ich plní.
7. Určenie počtu poslancov na celé nasledovné volebné obdobie r.2022 -2026
Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
počet poslancov na celé volebné obdobie roku 2022 – 2026 určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený
návrh uznesenia. Tento návrh uznesenia je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledovné volebné obdobie r.20222026
Starosta informoval poslancov, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90
dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený
návrh uznesenia. Tento návrh uznesenia je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

9. Určenie volebných obvodov
Starosta informoval poslancov, že počet volebných obvodov závisí najmä od počtu poslancov,
ktorí majú byť zvolení do obecného zastupiteľstva, pričom zákon limituje maximálny počet
poslancov pre jeden volebný obvod dvanástimi poslancami. V prípade volieb starostu obce sa
tvorí jeden jednomandátový volebný obvod, ktorého územie volebného obvodu je zhodné
s územím obce.
10. Deň Švošova – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň otvoril otázku organizovania osláv Deň Švošova, ktorý sa
každoročne usporadúval predposlednú sobotu v auguste. Starosta uviedol a dal do pléna
informáciu, že tento rok je žiaľ poznačený zdražovaním a je na zvážení poslancov, či ideme
do organizovania týchto osláv, keď sme začali s úspornými opatreniami napríklad v rámci
verejného osvetlenia. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.
11. Nájomná zmluva – prehodnotenie
Starosta obce Ing. Milan Široň oslovil nájomníka Ing. Jakuba Rošteka s otázkou pokračovania
nájmu na obecnej parcele E KN 2297 pri lokalite Švošovec (nájomná zmluva je do
31.12.2025). Poslancom dal otázku, čo s týmto pozemkom, o ktorý mal záujem pán Ján Koma
ml. ako budúci nájomník.
12. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň v rámci diskusie informoval poslancov:
- nájomná zmluva na želez. zastávku – nevýhodná
- kladné stanoviská od ŽSR k terénnym úpravám pri cintoríne
- nátok v potoku – dotknutý most v správe VUC Žilina (potrebné vyjadrenia orgánov)
- doplnenie ŽoNFP Regionálna cyklotrasa
- príprava žiadosti o NFP Požiarna zbrojnica

- stav žiadosti Zberný dvor v obci Švošov
- kontrola železničných priecestí
- návšteva NDS dňa 18.7.2022 – informácia o pokračovaní prác na D1 Hubová – Ivachnová
- informácia - Švošov CUP 2022 a Športový deň DHZ Švošov
Poslanec Ing. Ľubomír Sidor – je potrebné napísať list na Železnice SR ohľadne železničnej
zastávky v Švošove a požadovať, aby bola otvorená pre cestujúcich, zriadiť automat na
cestovné lístky a informačnú tabuľu , ktorá bude informovať o meškaní vlaku a pod., ďalej
doplniť na trampolínu pri školskom ihrisku oznam o jej používaní (na vlastnú zodpovednosť
a deti v sprievode dospelej osoby).
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.22/2022
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Radoslav Povala
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Rošteková, Dušan Roštek
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.23/2022
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje
Že uznesenia č. 12/2022 – 21/2022 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.24/2022
K bodu 4 Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p.
R.Žúbor
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
a) prerokovalo
žiadosť p. Rudolfa Žúbora a Zdenky Žúborovej, obaja bytom Staničná 8/39, Švošov,
na odpredaj pozemku parc.č. KN C 661 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, ktorá je vo vlastníctve Obce Švošov zapísaná na LV č. 357 vedenom Okresným
úradom Ružomberok, katastrálny odbor. Predmetný pozemok KN C 661 je využívaný
žiadateľmi ako prístup k rodinnému domu s.č.8, má malú výmeru a nevhodný trojuholníkový
tvar, ktorý zasahuje až k rodinnému domu súpisné číslo 8. Tento pozemok nie je využiteľný
v žiadnom prípade pre účely obce Švošov.
b) určuje
pozemok parc. č. KN C 661 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie,
zapísaný na LV č.357 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre k.ú.
Švošov za trvale prebytočný.
c) schvaľuje
odpredaj a spôsob prevodu pozemku KN C 661 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvorie, zapísaný na LV č.357 vedenom Okresným úradom Ružomberok,
katastrálny odbor pre k.ú. Švošov v prospech p. Rudolfa Žúbora a Zdenky Žúborovej, obaja

bytom Staničná 8/39, Švošov, spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ bude spočívať v tom,
že parcela č. KN C 661 je využívaný žiadateľmi ako prístup k rodinnému domu s.č.8, má
malú výmeru a nevhodný trojuholníkový tvar, ktorý zasahuje až k rodinnému domu súpisné
číslo 8. Tento pozemok nie je využiteľný v žiadnom prípade pre účely obce Švošov.
Hodnota prevádzanej nehnuteľnosti bola určená na základe Znaleckého posudku číslo
04/2022 zo dňa 27.01.2022 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Cabanom, a to vo výške
6,92 €/m2, t.j. pri výmere 66 m2 predstavuje kúpna cena sumu vo výške 456,72 €.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2022
K bodu 5 Rozpočtové opatrenie č.1
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1 v zmysle prílohy č.3
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.26/2022
K bodu 6 Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široňom o vyhlásených voľbách do orgánov
samosprávy a orgánov samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 29.10.2022
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:: 0
Uznesenie č.27/2022
K bodu 7 Určenie počtu poslancov na celé nasledovné volebné obdobie r.2022 -2026
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Švošov na celé volebné obdobie 2022 –
2026
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.28/2022
K bodu 8 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledovné volebné obdobie
r.2022-2026
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi
obce Švošov na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu na plný
úväzok.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.29/2022
K bodu 9 Určenie volebných obvodov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje

a) v zmysle § 166 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov č. 180/2014 Z.z.. jeden viacmandátový volebný obvod, v ktorom sa
dňa 29.10.2022 bude voliť 7 poslancov obecného zastupiteľstva,
b) v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov č. 180/2014 Z.z, jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby
starostu obce, ktoré sa budú konať 29.10.2022. Územie jednomandátového volebného
obvodu, v ktorom sa volí starosta, je zhodné s územím obce.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.30/2022
K bodu 10 Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje
že obecná akcia pod názvom „Deň Švošova“ sa v roku 2022 nebude konať. V auguste 2022 sa
uskutoční „Letné kino“ spojené so zábavou.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.31/2022
K bodu 11 Nájomná zmluva – prehodnotenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
ukončenie Nájomnej zmluvy na pozemok číslo NZ 447/2019 (športová činnosť – paintball),
ktorá bola uzatvorená s p. Jakubom Roštekom, bytom Nad Brehmi 314/20, Švošov a to ku
dňu 31.07.2022.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
15. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Rošteková
Dušan Roštek

