Zápisnica č.4 z OZ konaného dňa 18.9.2020
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh VZN č.1/2020 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 2020 - zmena schváleného VZN
4. Výpadok podielových daní v roku 2020 – návratná finančná výpomoc MF SR
5. Nájomná zmluva za nebytové priestory p. Jozef Štrelinger – návrh dodatku
6. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
7. Diskusia - interpelácie
8. Návrh na uznesenie
9. Uznesenie
10. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku na
mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Sidor, Dušan Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Mgr. Anna Rošteková, Ing. Ľudovít Švihorík
3. Návrh VZN č.1/2020 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 2020 - zmena schváleného VZN
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že v rámci krízy z dôvodu
pandémie nového koronavírusu COVID-19 došlo k výpadku podielových daní z príjmu
fyzických osôb a tým došlo aj k zmene jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného
žiaka materskej školy, ŠKD a ŠJ . Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť dotáciu v rámci
VZN 2/2019 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 2020. V rámci tejto zmeny starosta prečítal návrh výšky dotácie s tým, že percentuálna
výška ostáva zachovaná a prepočíta sa len finančná výška so zmeneným koeficientom (z
95,29 € na 90,07 €) – príloha č.1. V kontexte týchto faktov starosta dodal, že zriaďovateľ si
mohol, a asi aj tak spravil, požiadať o kompenzáciu výpadku príjmov v rámci žiadosti na
ministerstvo školstva, takže reálny pokles príjmu pre zriaďovateľa v rámci tohto roka by
nemal nastať.
4. Výpadok podielových daní v roku 2020 – návratná finančná výpomoc MF SR
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov, že je možnosť žiadať o bezúročný úver
z ministerstva financií SR vo výške výpadku finančných prostriedkov v rámci príjmu
z podielových daní a to v presnej odhadovanej výške 17.754,- €. Podľa informácií od
účtovníčky pani Jany Hrkútovej , ktoré zazneli na školení v Martine, je splácanie tohto
bezúročného úveru odsunuté na rok 2024 s tým, že je reálna možnosť, že v rámci rozhodnutia
vlády SR bude tento úver preklasifikovaný na dotáciu štátu a nebude sa musieť od roku 2024
do roku 2027 splácať. Starosta uviedol poslancom, že momentálne máme veľké problémy

zabezpečiť chod obecného úradu a preto treba takúto možnosť využiť a docieliť dostatočnú
výšku finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu.
Zároveň informoval , že bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra k tejto
problematike – príloha č.2
5. Nájomná zmluva za nebytové priestory p. Jozef Štrelinger – návrh dodatku
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o fungovaní ústredného kúrenia
v požiarnej zbrojnici s garážou a taktiež uviedol fakt, že treba schváliť dodatok k nájomnej
zmluve pánovi Jozefovi Štrelingerovi, ktorý sa bude podieľať na úhrade nákladov na kúrenie
v tejto budove vo výške 50 % z celkových nákladov na kúrenie – príloha č.3.
6. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
Starosta informoval o žiadosti p. Roberta Barana a p. Anny Baranovej ohľadne odpredaja
časti obecného pozemku (žiadosť prerokovávaná už v roku 2019). Zároveň informoval, že
pozemok sa nachádza pri miestnej komunikácii, tvar krajnice cesty je necelistvý a nelogický
vzhľadom na ostatné úseky obecných ciest. Taktiež predmetný pozemok je svahovitý
a dochádza k zosunu pôdy, čo sa vyrieši vybudovaním oporného múru novým majiteľom.
Tento pozemok nie je využiteľný v žiadnom prípade pre obecné účely obce Švošov.
7. Diskusia – interpelácie
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov, že sa mu množia žiadosti od starších
občanov našej obce, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni. Starosta uviedol, že
sa informoval u ostatných starostov susedných obcí, ako fungujú ich jedálne a skoro v každej
obci takto jedálne zabezpečujú stravovanie pre seniorov a iných občanov. Je sa treba
zamyslieť, či si aj takýmto spôsobom nemôže škola pomôcť vykryť náklady na mzdy
kuchárok a zlepšiť si finančnú kondíciu. Ak bude potrebné zrealizovať nejaké stavebné
úpravy v priestoroch školskej jedálne, môžeme k tomu pristúpiť a tak zabezpečiť potrebné
podmienky pre hygienu v rámci vydávania jedla pre takýchto záujemcov.
8. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia
9. Uznesenie
Uznesenie č.39/2020
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Návrhovú komisia v zložení: Ing. Ľubomír Sidor, Dušan Roštek
Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Rošteková, Ing. Ľudovít Švihorík
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.40/2020
K bodu 3 Návrh VZN č.1/2020 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 2020 - zmena schváleného VZN
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o výške nového koeficienta - 90,07 € na jedného
prepočítaného žiaka MŠ, ŠKD a ŠJ, ktorý bol znížený v dôsledku výpadku podielových daní
z príjmu fyzických osôb (koronavírus COVID-19)
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.41/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
VZN č.2/2019 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 2020
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
VZN č.1/2020 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 2020 podľa prílohy č. 1
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 43/2020
K bodu 4 Výpadok podielových daní v roku 2020 – návratná finančná výpomoc MF SR
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Švošov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
finančnú návratnú výpomoc maximálne do výšky výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
podľa prognózy MF SR z júna 2020, a to vo výške 17 754,- € . Následne starosta obce Ing.
Milan Široň pripraví do budúceho zastupiteľstva návrh zmeny rozpočtu.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45/2020
K bodu 5 Nájomná zmluva za nebytové priestory p. Jozef Štrelinger – návrh dodatku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.10.2017 medzi Obcou Švošov a p.
Jozefom Štrelingerom podľa predloženého návrhu
Hlasovanie : Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.46/2020
K bodu 6 Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
Uznesenie č. 52/2019 body 1-5.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Uznesenie č.47/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
a) prerokovalo

Zdržal sa:0

žiadosť p. Róberta Barana a Anny Baranovej, Nad Brehmi 251/12, Švošov o odpredaj časti
pozemku vo vlastníctve obce: KN C parc. č. 783/1, o výmere cca 68 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 357 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálny odbor.
b) schvaľuje
trvalú prebytočnosť časti pozemku KN C parc. č.KN C 783/1, o výmere cca 68 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 357 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Švošov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce
Švošov a nevyužíva sa trvale ani prechodne na plnenie úloh obce,
c) schvaľuje
spôsob prevodu časti pozemku KN C parc. č. 783/1, o výmere cca 68 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 357 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Švošov , ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce
Švošov, v prospech p. Róbert Baran a Anna Baranová, 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 momentálny tvar krajnice cesty je necelistvý a nelogický vzhľadom
na ostatné úseky obecných ciest. Taktiež predmetný pozemok je svahovitý a dochádza
k zosunu pôdy, čo sa vyrieši vybudovaním oporného múru novým majiteľom. Tento pozemok
nie je využiteľný v žiadnom prípade pre obecné účely obce Švošov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
10.Záver
Starosta poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Ing. Milan Široň
Starosta

Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Rošteková
Ing. Ľudovít Švihorík

