Zápisnica č.4 z OZ konaného dňa 30.9.2021
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Poplatky obce - návrh
5. Informácie o podaných projektoch o NFP
6. Rekonštrukcia lavice cez Váh – žiadosť o NFP
7. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou – žiadosť o NFP
8. Verejný hovor s občanmi - informácia
9. Priority hlavných úloh na rok 2022
10. Diskusia - interpelácie
11. Návrh na uznesenie
12. Uznesenie
13. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie
Starosta obce Ing. Milan Široň privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
a hlavnú kontrolórku na štvrtom zasadnutí OZ obce a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Anna Rošteková, Dušan Roštek
Starosta určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. František Roštek
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o plnení uznesení OZ. Všetky úlohy boli
splnené – príloha č.1.
4. Poplatky obce - návrh
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o potrebe prehodnotenia poplatkov obce
(staré boli schválené v roku 2015) a predložil im návrh poplatkov – príloha č. 2
Ďalej informoval poslancov, že komunikuje s právnikom, ako aj s finančnou správou SR
o zavedení nového poplatku obce Švošov, ktorý by bol viazaný na ročnú čiastku
podielových daní na jedného občana a bol by určený na jednu osobu a rok s tým, že by
poplatok bol na celú domácnosť podobne ako tomu je s komunálnym odpadom.
Obyvatelia obce, ktorí majú trvalý pobyt v obci Švošov, by mali úľavu od tohto poplatku
vo výške 100 %. V Bratislave je takto vyriešené neprihlasovanie sa občanov na trvalý
pobyt v podobe poplatku za parkovanie. Obyvatelia s trvalým pobytom majú rezidenčné
parkovanie. Je potrebné sa tomuto venovať vzhľadom na neprispôsobilosť občanov
a ignorovanie potreby prihlásiť sa na trvalý pobyt do našej obce.
5. Informácie o podaných projektoch o NFP
- Nabíjacia stanica – zatiaľ nevieme výsledok. Momentálny stav v SR je taký, že sa riadne
nič neschvaľuje ani žiadne výzvy, ktoré bývali nie sú vyhlásene. MV, MF atď.

-

Švošovská drevenica – hotová pec a stena, firma GARS má dokončiť podlahy steny,
elektroinštaláciu a natrieť celú drevenicu.
Následne ešte my vytvoríme schodisko do podkrovia a natrieme podlahu v podkroví.
Konečná fáza bude upratanie priestorov v drevenici a okolo nej za pomoci dôchodcov
z JDS a vytvorenie etnografickej expozície v drevenici (sklenené vitráže, boxy pre
predmety).

6. Rekonštrukcia lavice cez Váh – žiadosť o NFP
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o potrebe schválenia tohto uznesenia,
pretože je povinnou prílohou k podaniu žiadosti o NFP. Starosta ďalej uviedol, že je veľká
šanca získať finančné prostriedky na rekonštrukciu lavice s úsekom cyklotrasy smerom na
starú stanicu. Tento projekt by bola 1. etapa vytvorenia cyklotrasy v našom katastri
príloha č.3. Druhou etapou by bola cyklotrasa do obce Komjatná. Samostatnou
cyklotrasou v obci Švošov má byť úsek Vážskej cyklomagistrály ktorá má byť vytvorená
od Žiliny až po Liptovskú Maru a má prevažne kopírovať tok rieky Váh priamo v jeho
ochrannom pásme, pre zjednodušenie byrokracie.
7. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou – žiadosť o NFP
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov o možnom ďalšom získaní NFP na
rekonštrukciu tejto obecnej administratívnej budovy. Je to taká istá výzva ako bola výzva
na už zrekonštruovanú budovu bývalého kultúrneho domu. Taktiež by sa mala
zrekonštruovať strecha, zateplenie strechy a celej budovy ako aj výmena okien a dverí.
8. Verejný hovor s občanmi – informácia
Starosta informoval poslancov, že na základe uznesenia č. 32/2021 je pripravovaný
verejný hovor s občanmi na deň 3.10.2021, kde hlavnou témou bude problematika
parkovania automobilov v obci. Občanom boli doručené do domácností pozvánky
a informácia o konaní verejného hovoru bola vyhlásená aj v obecnom rozhlase a zaslaním
SMS správ.
9. Priority hlavných úloh na rok 2022
- Riešenie ciest Lániky a Nad Stráňami
- Zakúpenie chladiarenského boxu do domu smútku
- Zabezpečenie vybavenia kuchyne v KD
- Návrh bezbariérového prístupu do obecného úradu ( výťah do OÚ )
- Príprava projektov
- Zapájanie sa do jednotlivých výziev
10. Diskusia – interpelácie
- Cesta medzi ulicou Lániky a Nad Brehmi – svojpomocná rekonštrukcia
- Cesta medzi ulicou Nad Stráňami a Nad Brehmi – požiadavka Ing. Andreja Kostilnika
ml.
- Vysypanie ciest Lániky a Nad Stráňami frézovaným asfaltom do zimy
- Vyriešenie nábehov okolo kanalizačných poklopov – starosta s chlapmi z OÚ
- Vysypanie ulice Pod Viechou frézovaným asfaltom – v lete 2022
- Informácia o stave KD po rekonštrukcii – svadba, oslava ( super kvalita podlahy KD )
- Kamerový systém

11. Návrh na uznesenie
Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a starosta
Ing. Milan Široň dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.
12. Uznesenie
Uznesenie č.33/2021
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: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.34/2021
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
Uznesenia č. 25/2021 – 32/2021 boli splnené.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.35/2021
K bodu 4 Poplatky obce - návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
1. ruší uznesenie č. 28/2015 zo dňa 12.2.2015
2. Schvaľuje Poplatky obce v zmysle prílohy č.2 s účinnosťou od 1.10.2021
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.36/2021
K bodu 5 Informácie o podaných projektoch o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o stave podaných žiadostí o NFP
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.37/2021
K bodu 6 Rekonštrukcia lavice cez Váh – žiadosť o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regionálna cyklotrasa Hubová - Švošov
– Komjatná“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy PO7-SC72-2021-74 “,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 75 727,10 Eur;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.38/2021
K bodu 7 Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou – žiadosť o NFP
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu ohľadne možnosti podania žiadosti o NFP z environfondu
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.39/2021
K bodu 8 Verejný hovor s občanmi – informácia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
informáciu podanú starostom o príprave verejného hovoru, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2021
v kultúrnom dome v Švošove
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.40/2021
K bodu 9 Priority hlavných úloh na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Berie na vedomie
Informáciu starostu o prioritách obce na rok 2022
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.41/2021
K bodu 10 Diskusia - interpelácie
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
po prehodnotení náročnosti a pozitívnych výsledkov práce starostu Ing. Milana Široňa pri
zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej
pôsobnosti obce za mesiace september 2021 až december 2021 zvýšenie platu v zmysle § 4
ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov z 30% na 60%.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.42/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
Nájomnú zmluvu uzatvorenú s Obcou Hubová, v zastúpení Ing. Stanislav Nechaj, starosta, na
prenájom časti nehnuteľnosti parc. č. E KN 1956/1 v k.ú. Hubová o výmere 31,50 m2
v tvare a umiestnení podľa priloženého grafického znázornenia. Účel nájmu – vybudovanie
cyklotrasy, ktorej súčasťou bude lávka pre peších cez rieku Váh, doba nájmu je určená na 50
rokov odo dňa účinnosti Nájomnej zmluvy, výška nájomného predmetu nájmu je 1,- €/rok.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Záver
Starosta Ing. Milan Široň poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.
Ing. Milan Široň
Starosta

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Švihorík
Ing. František Roštek

