Zápisnica č.1 z obecného zastupiteľstva dňa 8.3.2022
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Plán zasadnutí OZ na rok 2022
4. Zmena poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení v roku 2022 - informácia
5. Stav žiadostí o poskytnutie NFP – informácia
6. Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Ľ. Prídavok
7. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ŽSR) – informácia
8. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod železničnou zastávkou Švošov (ŽSR) –
informácia o ponuke
9. Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity v obci Švošov – informácia
10. Defibrilátor – informácia o uvedení do prevádzky
11. Úlohy na 1.polrok 2022
12. Aktuálna situácia z pohľadu samosprávy (COVID, ozbrojeným konfliktom na území
Ukrajiny).
13. Diskusia - interpelácie
14. Návrh na uznesenie
15. Uznesenie
16. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal všetkých poslancov a hlavnú kontrolórku na prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 a oboznámil ich s programom dnešného
rokovania. Následne dal hlasovať o schválení tohto programu. Poslanec Dušan Roštek sa
ospravedlnil za neúčasť.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta Ing. Milan Široň navrhol do návrhovej komisie Mag. Annu Roštekovú a Ing.
Ľubomíra Sidora do komisie overovateľov zápisnice Ing. Ľudovíta Švihoríka a Ing. Františka
Rošteka.
3. Plán zasadnutí OZ na rok 2022
Ing. Milan Široň predstavil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
a informoval prítomných poslancov, že v prípade potreby bude zvolávaná aj obecná rada
priebehu roka – príloha č.1.
4. Zmena poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení v roku 2022 - informácia
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o zmene poskytovania
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2022. Zmena
sa týka samotného systému poskytovania a to len v schvaľovaní. Pred touto zmenou sa
schvaľovalo VZN o financovaní a od roku 2022 sa bude schvaľovať zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov.

5. Stav žiadostí o poskytnutie NFP – informácia
Starosta informoval všetkých poslancov o momentálnom stave podaných žiadostí o NFP
v rámci jednotlivých výziev.
- Jedná sa o hlavnú žiadosť a to Regionálna cyklotrasa Hubová, Švošov, Komjatná
- ďalej žiadosť na Zberný dvor
- Žiadosť v spolupráci s OŠK Švošov na stavbu tribúny na futbalovom ihrisku
Ďalej starosta uviedol, že sleduje aj iné fondy a výzvy, ktoré boli v minulosti vyhlasované na
rôznych ministerstvách. Jedná sa o Prevenciu proti kriminalite na ministerstve vnútra a výzvu
na obecné systémy a nehnuteľnosti na ministerstve financií. Žiaľ skonštatoval, že doteraz nie
je žiadna takáto výzva vyhlásená.
6. Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Ľ.
Prídavok
Starosta oboznámil prítomných poslancov o žiadosti pána Ľudovíta Prídavka, ktorú už
v minulosti obecné zastupiteľstvo riešilo a predložil poslancom doručený znalecký posudok
od pána Prídavka na predmetné parcely- príloha č.2. 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 tieto parcely a ich časti boli dlhodobo
užívané rodinou pána Prídavka a následným zisťovaním v evidencii katastra nehnuteľností sa
zistilo, že nie sú prepísané na list vlastníctva pána Ľudovíta Prídavka.
7. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ŽSR) – informácia
Starosta informoval o doručenom návrhu zmluvy od ŽSR, kde v rámci vybudovania
kanalizačnej prípojky chce táto spoločnosť zriadiť vecné bremeno na obecnej parcele na
ktorej sa nachádza chodník z cesty III. triedy k železničnej stanici. Na tejto parcele by malo
byť uložené tlakové kanalizačné potrubie – príloha č.3.
8. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod železničnou zastávkou Švošov (ŽSR)
– informácia o ponuke
Starosta Ing. Milan Široň informoval v tomto bode prítomných poslancov o ďalšej zmluve so
spoločnosťou ŽSR, kde po predošlom zisťovaní majetkovo-právnych vzťahov v tejto
spoločnosti bolo zistené, že časť železničnej zastávky vo Švošove sa nachádza na pozemkoch
Obce Švošov. ŽSR je pripravená dať vyhotoviť znalecký posudok a následne po jeho
schválení a upravení trhovej ceny bude navrhnutá kúpno-predajná zmluva na túto parcelu –
príloha č.4.
9. Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity v obci Švošov – informácia
Starosta informoval prítomných poslancov, že dňa 17.2.2022 bol vyhlásený na území našej
obce III. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu vyliatia lesného potoka na lesnú cestu
a následne došlo k poškodeniu krajnice miestnej účelovej komunikácie na ulici Dolinky. Dňa
23.2.2022 bol odvolaný III. SPA a následne bol ihneď vyhlásený II. SPA, ktorý trvá doteraz.
V rámci protipovodňových a zabezpečovacích prác boli obnovené odrážky na ceste, vyčistené
koryto potoka za dedinou, postupne sa čistia priepusty a korytá potoka v intraviláne
a upravuje sa lesná cesta a krajnica obecnej cesty časť ulice Dolinky pri vleku. Vplyvom
povodne sa zaniesli časti potoka, ktoré čistíme aj za pomoci DHZ Švošov a ich techniky.
Taktiež sedimenty zaniesli protipožiarnu nádrž, ktorú za pomoci dodávateľských firiem
ZICO, s.r.o. a DJ MONT, s.r.o. čistíme.

10. Defibrilátor – informácia o uvedení do prevádzky
Starosta informoval, všetkých prítomných, že na prelome mesiacov január a február bol do
obce dodaný mobilný defibrilátor, ktorý bol odbornou firmou predvedený a následne došlo
dňa 7.2.2022 ku školeniu. Defibrilátor je momentálne už uložený v ochrannom boxe, ktorý je
chránený elektronickou zámkou a ďalším stupňom ochrany je kamerový systém nasmerovaný
na miesto jeho uloženia. Tento prístroj je zaradený do celoslovenskej siete týchto prístrojov
pre použitie či už občanmi alebo rýchlou záchrannou službou.
11. Úlohy na 1.polrok 2022
Starosta požiadal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce, aby sa vyjadrili
k požiadavkám, ktoré vnímajú v obci. Následne predložil plán prác na prvý polrok 2022:
- Zametanie ciest po zimnej údržbe
- Jarné práce popri cestách
- Kosenie cintorína a futbalového areálu
- Drobné stavebné práce v obci
- Vybudovanie zádržnej betónovej jamy nad obcou Švošov, ktorá bude zachytávať
štrk počas búrok
- Starostlivosť o zeleň popri cestách
- Rekonštrukcia strechy na dome č. 66 – väčšia investičná akcia
- Zariadenie kuchyne v KD Švošov
- práce v rámci schválených žiadostí
- práce pri Švošovskej drevenici – miestne múzeum
- regulácia potoka, odvodňovacie žľaby, čistenie a opravy
12. Aktuálna situácia z pohľadu samosprávy (COVID, ozbrojeným konfliktom na
území Ukrajiny).
V rámci tohto bodu starosta otvoril diskusiu o momentálnom stave pandémie COVID-19
a o situácii na Ukrajine. Informoval poslancov o zbierke zdravotníckeho materiálu pre
Ukrajinu. Taktiež informoval poslancov o zbierke šatstva, ktorá ale nie je určená pre vojnou
postihnuté oblasti, ale sa vyhlásila ako tradične každý rok.
13. Diskusia - interpelácie
Starosta obce otvoril diskusiu k jednotlivým bodom rokovania a vyzval poslancov k ich
ďalším príspevkom do diskusie.
Starosta informoval poslancov o výške schváleného poplatku za kultúrny dom - svadby ,
stužkové (400,- €) a žiadal ich o prehodnotenie uvedenej výšky poplatku.
14. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.
15. Uznesenie
Uznesenie č.1/2022
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr.Anna Rošteková, Dušan Roštek
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.2/2022
K bodu 3 Plán zasadnutí OZ na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Švošov na rok 2022
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.3/2022
K bodu 4 Zmena poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v roku 2022 - informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN obce Švošov č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2022
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.4/2022
K bodu 5 Stav žiadostí o poskytnutie NFP – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informácie podané starostom obce Ing. Milanom Široňom o podaných projektoch – Zberný
dvor Švošov, Regionálna cyklotrasa Hubová-Švošov – Komjatná (v štádiu posudzovania
a schvaľovania), Švošovská drevenica (záverečná žiadosť o platbu).
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.5/2022
K bodu 6 Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Ľ. Prídavok
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
a) prerokovalo
žiadosť p. Ľudovíta Prídavka, bytom Kostolná 91/27, Švošov, o odpredaj novovytvorených
pozemkov:
- parc.č. KN C 663/5 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, ktorý bol
zmenený z parc. č. KN E 56, druh pozemku ostatná plocha,
- parc.č. KN C 662/2 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria a parc.č.
KN C 665/3 o výmere 122 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, ktoré boli oddelené
z parc. č. KN E 1447/1 druh pozemku vodná plocha o výmere 188 m2
vo vlastníctve Obce Švošov zapísaných na LV č. 649 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálny odbor. Predmetné oddelené pozemky KN C 663/5, KN C 662/2
a KN C 665/3 sú využité ako dvor, časť zastavaná rodinným domom súpisné číslo 8 a trvalým
trávnatým porastom pred rodinným domom súpisné číslo 8 v k.ú. Švošov, ktoré majú malú
výmeru a nevhodný trojuholníkový tvar a zasahujú do zastavanej plochy rodinného domu
súpisné číslo 8. Tieto pozemky nie sú využiteľné v žiadnom prípade pre účely obce Švošov.
b) určuje
novovytvorené pozemky parc. č. KN C 663/5 – zastavané plochy a nádvorie o výmere
4 m2, parc.č. KN C 662/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 a parc.č. KN C 665/3

– trvalé trávnaté porasty o výmere 122 m2, ktoré boli oddelené Geometrickým plánom č.
36672769-070/21 zo dňa 13.09.2021 vyhotoveným RGK s.r.o. Ružomberok, Ing. Annou
Olosovou, IČO: 36672769, autorizačne overeným dňa 28.08.2021 Ing. Zuzanou Štefundovou,
úradne overeným Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom dňa 20.11.2021
pod č. G1-579/2021 z pozemkov parc. č. KN E 56 – ostatná plocha o výmere 4 m2 , parc. č.
KN E 1447/1 – vodná plocha o výmere 122 m2 za trvale prebytočný
c) schvaľuje
odpredaj a spôsob prevodu pozemkov :
- parc.č. KN C 663/5 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, ktorý bol
zmenený z parc. č. KN E 56, druh pozemku ostatná plocha,
- parc.č. KN C 662/2 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria a parc.č.
KN C 665/3 o výmere 122 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, ktoré boli oddelené
z parc. č. KN E 1447/1 druh pozemku vodná plocha o výmere 188 m2
zapísané na LV č. 649 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre
k.ú. Švošov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Švošov, v prospech p. Ľudovíta Prídavku,
bytom Kostolná 91/27, 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 pozemky majú malú výmeru a nevhodný trojuholníkový tvar a zasahujú do zastavanej
plochy rodinného domu. Tieto pozemky nie sú využiteľné 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 135 m2 predstavuje kúpna cena sumu vo výške 934,20 €,
zaokrúhlene 930,- €.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.6/2022
K bodu 7 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ŽSR) –
informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Podpísanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.28-1814ZBVB/2021 medzi Obcou Švošov a Slovenskou republikou, konajúcou prostredníctvom
správcu Železnice Slovenskej republiky.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2022
K bodu 8.Majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod železničnou zastávkou Švošov
(ŽSR) – informácia o ponuke
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
1. Berie na vedomie
Informáciu o ponuke Železníc Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná
správa majetku Žilina na majetko-právne vysporiadanie - odkúpenie obecnej parcely
KN C č. 1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, zapísanej na LV č.
357 v k.ú. Švošov, ktorá sa nachádza pod budovou železničnej zastávky v k.ú. Švošov

2. Schvaľuje
odpredaj parcely č. KN C 1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2,
zapísanej na LV č. 357 v k.ú. Švošov, ktorá sa nachádza pod budovou železničnej zastávky v
Švošove v prospech Železníc Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok a to:
ŽSR zabezpečí na vlastné náklady vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej
hodnoty pozemku par.č. KN C 1, vypracovanie kúpnej zmluvy a jej zavkladovanie do katastra
nehnuteľností Ružomberok
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.8/2022
K bodu 9 Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity v obci Švošov – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu starostu obce Ing. Milana Široňa o vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity od
17.2.2022 do 23.2.2022 a II.stupňa povodňovej aktivity od 23.2.2022 – trvá a práce, ktoré
boli vykonané pri ich odstraňovaní (čistenie potokov).
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.9/2022
K bodu 10 Defibrilátor – informácia o uvedení do prevádzky
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce Ing. Milanom Široň, že dňa 7.2.2022 bol daný do
prevádzky defibrilátor, ktorý je umiestnený na budove kostola Sedembolestnej Panny Márie
v Švošove. Na defibrilátor darovali občania celkom 3865 eur a celkové náklady na jeho
uvedenie do prevádzky boli 4502 eur.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.10/2022
K bodu 11 Úlohy na 1.polrok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Úlohy na 1.polrok 2022 tak, ako ich predniesol starosta Ing. Milan Široň.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.11/2022
K bodu 13 Diskusia - interpelácie.
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Zmenu výšky poplatku za prenájom kultúrneho domu pre účely spoločenského podujatia
(svadba, stužková) na 300,- € za akciu. Žiadateľovi s trvalým pobytom v obci Švošov bude
poskytnutá zľava vo výške 100 € t.j. 200 € za akciu.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16. 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: Ing. Ľudovít Švihorík
Ing. František Roštek

