
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 03. 09. 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

 

A – berie na vedomie  

1. kontrolu plnenia uznesení zo dňa 18. 06. 2021 

2. Správu kontrolóra obce o stave plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu 

obce k 30.06.2021 

4.   Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

5. Organizačné zabezpečenie Baníckeho dňa 11.09.2021 v Švábovciach   

6. Žiadosť o umiestnenie Verejného AED v Švábovciach 

7. Informácie zo stretnutia RZTPO   

8. Informácie o prebiehajúcich investičných akciách obce 

 

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
  

 

C – schvaľuje  

1. Program rokovania doplnený 

2. Finančný príspevok všeobecného lekára MUDr. Fulka vo výške 2 735,- € na 

rekonštrukciu ambulancie v ObZS.  

3. Rozpočtové opatrenia č. 8, 9, a 10/2021 

4. Zriadenie novej webovej stránky obce Švábovce firmou Alphabet partner s.r.o. 

Košice 

5. Navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre OZ Spoločenstvo ANIMA   

Švábovce vo výške 300,- €  

6. Dodatok č. 2 práce naviac spol. MIGI spol. s r. o. a objednávku Arprogu, a.s. 

Poprad na opravu cesty  

 

D – mení znenie uznesenia č. C 3 zo dňa 12.02.2021 nasledovne  
1. Žiadosti  o  zníženie  nájomného   nájomcom  Viera Bobovská  vo výške 50% na 

dobu tri mesiace, a Milan Zatkovský Caffe Bar u Richtára a Obecný klub Jozef 

Jankura a Helena Michlíková vo výške 50% od 16.12.2020 do 18.04.2021, z dôvodu 

uzatvorenia prevádzky na základe opatrení pre zamedzenie šírenia ochorenia  

COVID-19  

 

E – neschvaľuje  

1. Program rokovania pôvodný  

 

F – ruší   

1. Uznesenie C 9 zo dňa 23. 04. 2021 - Zriadenie kompostoviska v obci Švábovce 

na parcele č. KN C 4821   

 

G – odporúča starostovi obce  

1. Osloviť firmy na podanie ponuky na výstavbu protihlukovej steny (oplotenia) Caffe 

Bar u Richtára / Bednár 

2. Pripraviť nový návrh na umiestnenie kompostoviska v rámci katastra obce Švábovce 

3. Preveriť podmienky prevádzkovania AED v Švábovciach  

4. Spracovať projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu Sever 

5. Skúšobne voľne sprístupniť multifunkčné ihrisko pre užívanie občanmi obce     
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H – uznáša sa   
1. Na Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Švábovce  
 

I – volí 

1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Jána 

Brokeša a Ing. Martina Orolina     

     

J – určuje 

                      1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovu  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


