Zápisnica č. 1 z OZ konaného dňa 6.2.2020
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Plán úloh na 1.polrok 2020
4. Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o vykonaných prácach
5. Dokončenie prác na verejnej budove a ich financovanie ( úver)
6. Švošovská pätnástka 39.ročník
7. Odpredaj obecného pozemku pre COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš – informácia
8. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
9. Vysporiadanie pozemkov OŠK Švošov (ihrisko) a cesty v obci
10. Podané žiadosti o NFP – informácia
11. Bezdrôtové pripojenie na internet „Wifi pre teba v obci Švošov“ – informácia o projekte
12. Voľby do NR SR v r. 2020 – informácia
13. Deň Švošova – informácia
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 prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020 a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Matej Kulich, Ing. Ľubomír Sidor
Starosta určil overovateľov zápisnice: Mgr. Anna Rošteková, Ing. Filip Kalman
3. Plán úloh na 1.polrok 2020
Zabezpečenie zimnej údržby, Jarné práce – zametanie ulíc, upratovanie po zimnom období,
Dokončenie rekonštrukcie verejnej budovy, Zabezpečenie nákupu nafukovacej brány
Štart/Cieľ - Švošovská pätnástka 39. ročník, Reprezentačný ples obce Švošov 5. ročník – po
Veľkej noci, Kosenie zelene, Dokončenie informačného systému obce Švošov, Montáž
zrkadiel na križovatky, Rekonštrukcia hygienických zariadení v požiarnej zbrojnici,
Zabezpečenie prečistenia potokov mechanizmami Povodia Váhu, Presun kríža z ulice Nad
Brehmi ku križovatke nad Zbojníckou dierou, Príprava žiadostí o NFP na projekty v obci.
4. Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o vykonaných prácach
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
obce Švošov o doposiaľ vykonaných prácach na rekonštrukcii verejnej budovy, informoval
poslancov o zamýšľaných, ďalších prácach na tejto budove, o rekonštrukcii kuchyne
a o financovaní týchto prác. Taktiež poprosil poslancov, aby sa zúčastnili sobotňajšej brigády
na prácach na verejnej budove. Apeloval na poslancov, aby pomohli pri všetkých brigádach
tak, aby sa stihla dokončiť budova do bežeckých pretekov a aby bola budova plne funkčná po
tejto rekonštrukcii.

5. Dokončenie prác na verejnej budove a ich financovanie ( úver)
Starosta obce uviedol práce, ktoré musí obec zabezpečiť a prefinancovať tak, aby sa budova
dostala do funkčného stavu:
- Lapače snehu, bleskozvod
- Dokončenie schodiska, založenie interiérových dverí
- Stavba bufetu vo vestibule
- Vnútorné omietky v celej budove, nový strop v sále
- Nová podlaha v sále a na javisku, montáž opony a závesov, montáž ozvučenia
- Elektroinštalácia
- Rekonštrukcia kuchyne
- Dobetónovanie podlahy vo vestibule a na balkóne
- Vstupná rampa pri hlavnom vchode do budovy, strieška nad vchodom
- Zateplenie strechy nad schodiskom a v miestnosti Jednoty dôchodcov
- Kúrenie pôjd
Starosta predložil poslancom návrh ponúk na financovanie uvedených prác od Slovenskej
sporiteľne a Prima banky Slovensko a.s. – príloha č.1
6. Švošovská pätnástka 39.ročník
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov, že v rámci zrušenia zmluvy s BCF
o dodávke el. energie sme prišli o možnosť zapožičiavania nafukovacej brány Štart/Cieľ
a preto napísal osobitnú žiadosť na VUC Žilina o dotáciu na zabezpečenie nákupu novej,
vlastnej nafukovacej brány pre účely bežeckých pretekov ako aj ostatných prípadných akcií,
na ktoré sa táto brána hodí. Zároveň predložil návrh vizualizácie a návrh cenovej ponuky na
nafukovaciu bránu, ktorá môže slúžiť na viaceré akcie organizované obcou – príloha č.2.
Taktiež poprosil poslancov o účasť na organizácii pretekov a informoval poslancov
o prípravných prácach na túto športovú udalosť.
7. Odpredaj obecného pozemku pre COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov o zrealizovaní odpredaja pozemku,
o ktorý mala záujem COOP Jednota Liptovský Mikuláš. Finančné prostriedky z tohto
odpredaja sa použijú na dokončenie verejnej (obecnej) budovy. V tomto čase sa realizuje
zápis do katastra nehnuteľností.
8. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Starosta informoval poslancov o pláne zasadnutí OZ v roku 2020 – príloha č.3
9. Vysporiadanie pozemkov OŠK Švošov (ihrisko) a cesty v obci
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov, že oslovil advokáta JUDr. Buknu
z Dolného Kubína, ktorého požiadal o návrh riešenia spôsobu vysporiadania pozemkov pod
areálom futbalového ihriska OŠK Švošov. Taktiež spoločne riešili zápis podielu pozemkov
v spoločenstve bývalých urbárnikov Švošov, ktoré sú evidované pod podielnikom Obecná
škola Švošov na list vlastníctva Obce Švošov. Ďalšou oblasťou vysporiadavania pozemkov sú
parcely pod obecnými cestami a pri tejto otázke poprosil o názor poslancov obecného
zastupiteľstva na toto riešenie a o návrh, ako by si predstavovali vysporadúvanie týchto
pozemkov. Starosta uviedol, že cesty v majetku obce slúžia všetkým občanom bez rozdielu,
kde majú svoje rodinné domy a či dané miestne účelové komunikácie dennodenne používajú.

Obec tieto cesty odhŕňa počas zimnej údržby, počas jarných prác ich zametá a celkovo sa
o nestará a tieto cesty opravuje. Bez toho, aby boli tieto parcely na liste vlastníctva obce nie je
možné žiadať o akúkoľvek dotáciu na stavbu ciest a ich asfaltovanie.
10. Podané žiadosti o NFP – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov o podaných žiadostiach o NFP v rámci
jednotlivých projektov:
- Požiarna zbrojnica ( Environfond ) – doplnenie žiadosti
- Zberný dvor ( Environfond ) – doplnenie žiadosti
- Švošovská drevenica – čakanie na dedičské konanie a následné odkúpenie
11. Bezdrôtové pripojenie na internet „Wifi pre teba v obci Švošov“ – informácia
o projekte
Starosta obce Ing. Milan Široň informoval poslancov o možnej žiadosti o NFP na projekt
nazvaný WIFI pre teba v obci Švošov, kde sa v rámci tohto zámeru môžu vytvoriť free
( voľné ) WIFI (bezdrôtové ) zóny ( okolie obecného úradu, okolie požiarnej zbrojnice, okolie
školského ihriska, okolie futbalového ihriska, kultúrny dom, okolie kostola )
Spoluúčasť v tomto projekte je 5% a je treba zabezpečiť konektivitu pre tieto lokality v rámci
5 rokov – platiť pripojenie – uplinkna tieto freewifi zóny.
12. Voľby do NR SR v r. 2020 – informácia
Starosta informoval poslancov, že v zmysle harmonogramu organizačno – technického
zabezpečenia volieb do NR SR boli občanom do domácností doručené oznámenia o mieste a
čase volieb v našej obci, uskutočnilo sa prvé zasadnutie okrskovej komisie a obecný úrad
priebežne vybavuje žiadosti občanov o vydanie hlasovacích preukazov.
13. Deň Švošova – informácia
Starosta obce Ing. Milan Široň poprosil prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu
zmeny lokality, v ktorej sa koná každoročne Deň Švošova. Navrhol, že by sa mohli
tohtoročné oslavy dňa obce konať na futbalovom areáli, kde by sme mohli zmeniť program
a úroveň tejto akcie s možnosťou pozvania hudobnej skupiny. Taktiež uviedol, že v rámci
tohto nového konceptu by bolo asi treba vyberať vstupné na túto akciu, z ktorého by sa
čiastočne refundovali náklady na zaplatenie kapely. V rámci tohto bodu prebehla diskusia.
14. Diskusia – interpelácie
Starosta v rámci diskusie informoval poslancov:
- o končiacom schválenom PHSR obce na roky 2016-2020 a o potrebe vypracovať nový
- starosta poďakoval poslankyni p. Anne Roštekovej za pomoc pri vyriešení zlej zdravotnej a
rodinnej situácie p. M. G. a to umiestnením do zariadenia pre seniorov v Likavke
- o lavici cez Váh – 23.1.2020 zaslaný list s petíciou občanov Švošova a Hubovej
podpredsedovi vlády SR MUDr. Richardovi Rašimu, PhD., MPH – žiadosť o pomoc pri
havarijnom stave lavice cez Váh
- o vypracovanom návrhu nájomnej zmluvy s PS Bývalých urbárnikov Švošov (priestory
prevádzkovej budovy, kde sa nachádza ich kancelária)
- o podanej žiadosti MOS Švošov o mimoriadnu dotáciu - príloha č.4
Ing. Ľubomír Sidor :
- ŽSR by mali zvážiť zabezpečenie železničného priecestia do obce pomocou rampy,
požiadavka na mimoúrovňový prechod
- potreba zakúpiť liatinové rúry DN 1000 na opravu potokov v obci a liatinových rúr DN
400 na úpravu odvodňovacích žľabov

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.1/2020
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Matej Kulich, Ing. Ľubomír Sidor
2. overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Rošteková, Ing. Filip Kalman
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2020
K bodu 3 Plán úloh na 1.polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
plán úloh na 1.polrok 2020 tak, ako ich predložil starosta Ing. Milan Široň
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.3/2020
K bodu 4 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – informácia o vykonaných
prácach
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informácie Ing. Milana Široňa, starostu obce, o prácach, ktoré boli vykonané na verejnej
budove (kultúrny dom) v rámci poskytnutej dotácie na Zníženie energetickej náročnosti
verejnej budovy v obci Švošov do konca roka 2019
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.4/2020
K bodu 5 Dokončenie prác na verejnej budove a ich financovanie ( úver)
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
1.) Informáciu starostu Ing. Milana Široňa o prácach, ktoré je potrebné vykonať na
dokončenie verejnej budovy (kultúrneho domu) na vlastné náklady (neoprávnené náklady
žiadosti o NFP)
2.) predložené ponuky na výšku možného poskytnutého úveru od Slovenskej sporiteľne
a Prima banky Slovensko a.s.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.5/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990Zb. v platnom znení /resp. príslušných
ustanovení zákona č.369/1990/Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 34 000,- €, slovom: tridsať štyritisíc eur, poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu

v Žiline, Oddiel: Sa, vložka číslo 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v úverovej zmluve.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.6/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1, navýšenie v príjmovej časti 34 000,- € a vo výdajovej časti 34 000,€ na rekonštrukciu administratívnej budovy (verejná budova)
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2020
K bodu 6 Švošovská pätnástka 39.ročník
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
kúpu nafukovacej brány Štart/Cieľ podľa cenovej ponuky pre zabezpečenie pretekov
Švošovská pätnástka, ako ostatných vhodných obecných akcií.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.8/2020
K bodu 7 Odpredaj obecného pozemku pre COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu Ing. Milana Široňa ohľadne odpredaja obecnej parc. č. KN C 309, ktorá
sa nachádza pod budovou predajne potravín COOP Jednoty SD Liptovský Mikuláš
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.9/2020
K bodu 8 Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na rok 2020 podľa priloženej prílohy
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.10/2020
K bodu 9 Vysporiadanie pozemkov OŠK Švošov (ihrisko) a cesty v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu starostu Ing. Milana Široňa ohľadne možnosti vysporiadania pozemkov pod
obecným futbalovým ihriskom a miestnymi účelovými komunikáciami.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/2020
K bodu 10 Podané žiadosti o NFP – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie

informáciu starostu Ing. Milana Široňa o podaných žiadostiach o NFP – Zberný
dvor, Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou na Environmentálny fond (december
r.2019) a stav projektu Švošovská drevenica miestne múzeum.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12/2020
K bodu 11. Bezdrôtové pripojenie na internet „Wifi pre teba v obci Švošov “ –
informácia o projekte
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu s názvom „Wifi pre teba v obci Švošov“
Hlasovanie : Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.13/2020
K bodu 12 Voľby do NR SR v r. 2020 – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu o zabezpečovaní a prípravách na voľby do NR SR 2020, ktoré sa budú konať
29.02.2020
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.14/2020
K bodu 13 Deň Švošova – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1.) Zmenu lokality pre usporiadanie obecného dňa s názvom Deň Švošova v areáli
futbalového ihriska OŠK Švošov, ktorý sa bude konať dňa 29.8.2020
2.) Spoplatnenie vstupu na akciu Deň Švošova (na 1 osobu) , ktorá bude stanovená podľa
predpokladaných výdavkov
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.15/2020
K bodu 14 Diskusia – interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Miestne osvetové stredisko Švošov vo výške 2000,- € na
realizáciu projektu „Fašiangami zima za nami“
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
zasadnutí OZ a následne ho ukončil.
Ing. Milan Široň, starosta
Overovatelia zápisnice: Ing. Matej Kulich
Ing. Ľubomír Sidor

