Zápisnica č.3 z OZ konaného dňa 27.6.2019
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Robert Baran
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš
7. Žiadosť o odkúpenie betónového stĺpu- SITYNET SK, s.r.o., Ružomberok
8. Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o započatých prácach
9. Informácia o podaných projektoch z eurofondov a nové podané žiadosti
10. Informácia o schválenom projekte - traktor
11. Deň Švošova - informácia
12. Odpredaj traktora s príslušenstvom - informácia
13.Diskusia – interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15 Uznesenie
16. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na treťom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019 a oboznámil ich s programom. Starosta Ing.
Milan Široň informoval, že poslanec Ing. Ľubomír Sidor sa ospravedlnil za neúčasť na OZ.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta Ing. Milan Široň navrhol do návrhovej komisie týchto členov: Ing. František Roštek,
Ing. Ľudovít Švihorík
Ako overovateľov zápisnice navrhol: Dušan Roštek a Mgr. Anna Rošteková
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta prečítal uznesenia z posledného zastupiteľstva a spoločne s prítomnými poslancami
zhodnotili prácu starostu a zhodli sa, že uznesenia boli plnené priebežne - príloha č. 1
4. Rozpočtové opatrenie
Starosta Ing. Milan Široň ozrejmil prítomným poslancom obsah a dôvod rozpočtového
opatrenia, ktoré je potrebné odsúhlasiť zastupiteľstvom obce Švošov - príloha č. 2
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Róbert Baran
Ing. Milan Široň požiadal jedného z prítomných poslancov, aby prečítal žiadosť od občanov
Róberta Barana a Anna Baranová o odpredaj časti parcely č. KN C 783/1 – zastavané plochy
a nádvoria, prislúchajúcej miestnej účelovej komunikácii v časti IBV Nad Brehmi, ulica
smerom popri jeho pozemku spojujúca ulicu Nad Brehmi s ulicou Lániky – príloha č.3.
Následne požiadal prítomných poslancov o zaujatie záväzného stanoviska k tejto žiadosti.

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Široň požiadal jedného z prítomných poslancov, aby prečítal žiadosť spotrebného
družstva COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš na odpredaj parcely č. KN C 309 – zastavané
plochy a nádvoria, ktorá je majetkom obce Švošov a nachádza sa pod budovou potravín
COOP Jednota SD vo Švošove súpisné číslo 198 – príloha č.4. Informoval poslancov
o možnosti investovania získaných finančných prostriedkov do spojovacích ciest v lokalite
Nad Brehmi. Následne požiadal prítomných poslancov o zaujatie záväzného stanoviska k tejto
žiadosti.
7. Žiadosť o odkúpenie betónového stĺpu - SITYNET SK Ružomberok
Ing. Milan Široň požiadal jedného z prítomných poslancov, aby prečítal žiadosť spoločnosti
SITYNET SK Ružomberok, ktorá požaduje odpredaj obecného stĺpa, ktorý je v majetku obce
Švošov a slúži ako retranzačný bod na príjem internetového signálu – príloha č.5. Následne
požiadal prítomných poslancov o zaujatie záväzného stanoviska k tejto žiadosti.
8. Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o započatých prácach
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval všetkých poslancov o začatých prácach na verejnej
budove, na ktorej sa začala rekonštrukcia. Požiadal poslancov o pomoc pri riešení tejto akcie
a ústretovosť v rámci brigádnických prácach na investíciách obec Švošov na tejto budove.
Uviedol dôležitý fakt, že niektoré časti projektu museli byť vyčlenené z výkazu výmer
v žiadosti o NFP v rámci výzvy MŽP – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov z
hľadiska výšky možnej dotácie a preto musí obec Švošov zabezpečiť tieto práce z vlastných
finančných prostriedkov a brigádnickou činnosťou. Informoval poslancov o šíriacich sa
dezinformáciách od niektorých občanov, ktorí osočujú vedenie obce Švošov z nelegálnosti
postupu pri príprave tohto projektu, ďalej šíria nepodložené a klamlivé informácie
o používaní finančných prostriedkov z tejto akcie na iné budovy v obci Švošov a ďalšie iné
nepravdy. Rázne odmietol tieto osočovania a ozrejmil prítomným poslancom a hlavnej
kontrolórke, že z hľadiska nízkeho rozpočtu a taktiež podľa zákonov SR nie je možné použiť
finančné prostriedky určené na jednu akciu na akciu inú. Taktiež vysvetlil postup prípravy na
podanie žiadosti projektu a dodal, že všetky postupy mala pod palcom agentúra, ktorá tieto
v spolupráci s obecným úradom pripravovala k podaniu žiadosti o NFP a dodal, že všetky
postupy ako aj verejné obstarávanie bolo zrealizované podľa zákona o verejnom obstarávaní.
9. Informácia o podaných projektoch z eurofondov a nové podané žiadosti
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o podaných žiadostiach
o NFP v rámci rôznych výziev:
- Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu (MF SR)– schválené 11.800,- €
- Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci
Švošov ( Environmentálny fond) – schválené 70 000,- €
- Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania t.j.
požiarna zbrojnica s garážou (Environmentálny fond –požadovaná suma 200 000,- €)
- Detské ihrisko Švošov (Úrad vlády SR – požadovaná suma 10 406,- €)
- Rekonštrukcia hracej plochy obecného ihriska (Žilinský samosprávny kraj – požadovaná
suma 3000,- € ) - neschválený
- Uličný informačný systém obce Švošov (Žilinský samosprávny kraj – požadovaná suma
2900,- €), schválená suma 1000,- €
- Rozšírenie kamerového systému obce Švošov (MV SR ) požadovaná suma 39 290,- €
- Zvyšovanie bezpečnosti v obci Švošov nákupom kamerového systému (Rada vlády SR –
požadovaná suma 41 358,31 €)

- Rekonštrukcia hracej plochy obecného ihriska (Nadácia SPP – požadovaná suma 4930,- € neschválený)
- Náučné ihrisko pre deti vo Švošove (MONDI SCP) –požadovaná suma 4500,- €
10. Informácia o schválenom projekte – traktor
Starosta obce informoval všetkých prítomných, že obci Švošov bola schválená žiadosť o NFP
na kúpu traktora v rámci projektu „Nákup techniky na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov v obci Švošov“ vo výške 70 000 €.
V rámci tohto bodu uviedol, že pripravuje svojpomocne projektovú dokumentáciu na Zberný
dvor v obci Švošov, v rámci ktorého by sa mohlo zakúpiť nové nákladné auto – kontajnerka,
technika na zhodnocovanie drobného stavebného odpadu, vytvorenie priestorov na
separovanie odpadu a znižovanie množstva komunálneho odpadu.
11. Deň Švošova - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval o termíne usporiadania tohtoročného dňa Švošova,
počas ktorého by chcel vybaviť príjazd vrtuľníka pre vyhliadkové lety pre občanov. Uviedol,
že treba oživiť túto akciu a popri tom požiadal všetkých poslancov, aby pomohli pri príprave
a organizácii tejto akcie. Vopred im všetkým poďakoval.
12. Odpredaj traktora s príslušenstvom – informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných o zámysle odpredaja traktora Zetor
Proxima 95 s príslušenstvom. Taktiež informoval o doručených cenových ponukách na
traktor. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku na traktora Zetor Proxima Power 95 s príslušenstvom
(predný nakladač s príslušenstvom, posýpač za traktor, mulčovač za traktor, metla za traktor)
podala Obec Liptovské Revúce v celkovej sume 45 000,- € s DPH.
13. Diskusia – interpelácie
V rámci diskusie vystúpili viacerí poslanci s postrehmi na prácu starostu, ktorí pochválili
starostu za jeho robotu a popriali veľa síl do ďalšej práce.
Skonštatovali, že v prípade úspešných kúpnopredajných zmluvách budú aspoň čiastočné
finančné prostriedky na realizáciu doplnkových prác pri rekonštrukcii verejnej budovy a tak
by sa nám mohlo podariť dať túto obecnú budovu do funkčného stavu.
Taktiež sa poslanci spoločne zhodli, že po malých krokoch sa nám darí získavať finančné
prostriedky v rámci našich žiadostí a tak zveľaďovať našu obec Švošov.
Poslanec Dušan Roštek poprosil starostu, aby dal pomulčovať krajnicu cesty medzi obcami
Švošov a Komjatná, čo mu starosta prisľúbil - realizácia v jeseni po dodávke nového traktora.
14. Návrh na uznesenie
Po skončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenia a starosta Ing.
Milan Široň dal hlasovať
15. Uznesenie
Uznesenie č.30/2019
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek
2. overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Roštek, Mgr. Anna Rošteková
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31/2019
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Konštatuje, že
Uznesenia č.14/2019 – 29/2019 boli plnené priebežne
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.32/2019
K bodu 4 Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.2 v zmysle priloženej prílohy
Hlasovanie : Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.33/2019
K bodu 5 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Robert Baran
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu o podanej žiadosti p. Róberta Barana a Anny Baranovej zo dňa 10.6.2019 na
odkúpenie časti parcely KN C 783/1- zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vlastníctve Obce
Švošov zapísaná na LV č.357v k.ú. Švošov.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.34/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Súhlasí
S odpredajom časti pozemku parc. č. KN C 783/1, ktorý je vo vlastníctve obce Švošov za
podmienok:
1. Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie geometrického plánu, ktorým zameria
časť parcely KN C 783/1, ktorú chce odkúpiť.
2. Predajná cena parc. č. KN C 783/1 je určená vo výške 25,51 €/m2 .
3. Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí návrh kúpnej zmluvy, ktorú predloží spolu s GP
obecnému zastupiteľstvu obce Švošov na schválenie
4. Žiadateľ po podpísaní kúpnej zmluvy uhradí celú kúpnu cenu odňatého pozemku GP do 10
dní odo dňa schválenia návrhu kúpnej zmluvy obecným zastupiteľstvom
5. Žiadateľ uhradí všetky správne poplatky súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností .
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.35/2019
K bodu 6 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – COOP Jednota SD Liptovský
Mikuláš
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu o podanej žiadosti COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš zo dňa 27.5.2019 na
odkúpenie pozemku parc. č. KN C 309 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.357
v k.ú. Švošov, ktorý sa nachádza pod budovou potravín a je vo vlastníctve Obce Švošov.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.36/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. C-KN 309 o výmere 316 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaný na LV č.357 v k.ú. Švošov, vlastník Obec Švošov, spoluvlastnícky
podiel 1/1 priamym predajom v zmysle § 9a ods.1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien a doplnení za podmienok:
1. žiadateľ ako kupujúci uhradí všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku
na určenie hodnoty nehnuteľnosti.
2. žiadate ako kupujúci uhradí do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy celú sumu kúpnej ceny.
Všeobecná hodnota pozemku parc. č. C-KN 309 je určená Znaleckým posudkom číslo
30/2019 zo dňa 24.06.2019 znalcom Ing. Petrom Cabanom, a to vo výške 8.100,- €.
3. žiadateľ zaplatí nájom za užívanie nehnuteľnosti C-KN 309, a to spätne za posledné
3 roky jej užívania (ku dňu 30.06.2019), nájomné vo výške 3 €/m2/rok t.j. 2.844,- €.
4. žiadateľ uhradí všetky správne poplatky súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.37/2019
K bodu 7 Žiadosť o odkúpenie betónového stĺpu- SITYNET SK, s.r.o. Ružomberok
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu o podanej žiadosti firmy SITYNET SK, s.r.o. Ružomberok zo dňa 23.4.2019 na
odkúpenie betónového stĺpu, ktorý slúži ako vysielač pre internetové služby
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.38/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I. súhlasí
S odpredajom betónového stĺpu firme SITYNET SK, s.r.o. Ružomberok
II. Ukladá starostovi obce
Dohodnúť podmienky na odpredaj betónového stĺpu firme SITYNET SK , s.r.o., Ružomberok
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.39/2019
K bodu 8 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o započatých
prácach
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o započatých prácach na znížení energetickej
náročnosti verejnej budovy po schvaľujúcej správy z administratívnej finančnej kontroly z

verejného obstarávania, podpísaní Zmluvy o dielo č.2019/11 a odovzdaní staveniska dňa
3.6.2019 firmou Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., Ružomberok
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.40/2019
K bodu 9 Informácia o podaných projektoch z eurofondov a nové podané žiadosti
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o schválených a nových podaných žiadostiach na poskytnutie dotácií
Hlasovanie: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.41/2019
K bodu 10 Informácia o schválenom projekte – traktor
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce o schválenej dotácii z Environmentálneho fondu - projekt „Nákup
techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ vo výške 70 000,- € na
nákup traktora
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2019
K bodu 11 Deň Švošova - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o usporiadaní kultúrno-športovej akcie Deň
Švošova – 13. ročník, ktorá sa uskutoční dňa 24.8.2019 v priestoroch pozemkov vo
vlastníctve obce v komjatskej doline.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.43/2019
K bodu 12Odpredaj traktora s príslušenstvom - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
doručené cenové ponuky na odpredaj traktora s príslušenstvom.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.44/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Odpredaj traktora Zetor Proxima Power 95 s príslušenstvom (predný nakladač
s príslušenstvom, posýpač za traktor, mulčovač za traktor, metla za traktor) v zmysle cenovej
ponuky zo dňa 2.6.2019, ktorú podala Obec Liptovské Revúce v celkovej sume 45 000,- €
s DPH.

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

16. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
zasadnutí OZ a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Milan Široň, starosta obce

Overovatelia zápisnice: Dušan Roštek
Mgr. Anna Rošteková

