
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 11.12.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

 

A – berie na vedomie  

1. kontrolu plnenia uznesení zo dňa 20. 11. 2020 

2. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023 

3. Rozpočet obce na roky 2022 a 2023  

4. Zhodnotenie roka 2020         

 

 

B  - konštatuje, že 

                  1. účasť poslancov je 5/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

                  2. bod E 2 z 05.04.2019 - rokovať s majiteľmi pozemkov o majetkovom vysporiadaní  

                      na komunikáciu na Bani v cene 6,- €/m
2
  

                  3. bod E 6 z 20. 11. 2020 - vypracovanie zastavovacej štúdie pre časť Baňa  

 

 

C – schvaľuje  

1. Program rokovania 

2. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie január – jún 2021 

3. Sadzobník cien verejnoprospešných služieb poskytovaných obcou Švábovce na rok 

2021   

4. Rozpočtové opatrenia č. 8, 9, 10, 11/ 2020 

5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške :  

Futbalový klub Švábovce – 8 000,- €,  

Rímskokatolícka cirkev Hozelec, farnosť Švábovce – 2 000,- €,  

                        CZ Evanj. cirkvi a.v. Švábovce – 2 000,- €,    

                        OZ Švábovské ratolesti – 2 000,- €, 

                        OZ Klub Švábovčanov – 2 500,- € 

6. Rozpočet Obce Švábovce na rok 2021  

7. Odkúpenie parcely č. C KN č. 4821 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 2009 m
2
 
 

zapísaný v LV č. 2200 kat. územia Švábovce od Zuzany Trančíkovej, Košice, 

Palkovičova 224/8, v celosti za cenu 6,- €/m
2
, na účely zriadenia obecného 

kompostoviska         

8. Zmluvu s VSD a.s. o poskytovaní služby osvetlenia pre IBV SAD 

9. Zmluvu o nájme s SPP a.s. na SO 06 Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacie 

plynovody IBV „SAD“  

10. Zmluvu o bezodplatnom užívaní pozemku č. C KN 765/31 v časti osadenej 

autobusovej zastávky vo výmere 20 m
2
 v prospech Obce Švábovce 

 

 

D – uznáša sa na 

1. VZN obce Švábovce č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

2. VZN obce Švábovce č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci  

3. Dodatku č. 12  k VZN obce Švábovce  č. 11/2009  o určení  výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce Švábovce 

                   4    Dodatku  č.  2  k   VZN   obce  Švábovce    č.  1/2019  o výške  príspevkov  v školách  

                         a školských zariadeniach zriadených obcou Švábovce 
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E – splnomocňuje starostu obce 

                      1.  upravovať v priebehu roka 2021 ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky  

                           schválených príjmov a výdavkov 

      2.  povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce  

           ak sa zabezpečí jeho  náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov  

           v sume max. 3 000,-€ v jednom prípade 

                      3.  povoľovať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,  

                           pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max. 5 000,- €  

 

 

F – volí 

1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Slavku Ilavskú 

a Mgr. Juraja Šimka          

     

         

G – určuje 

                      1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú  

 

 

 

Starosta obce:                                      ............................................................. 

 

 

 

 

 

 
 


