
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 14. 12. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

 

A – berie na vedomie  

                 1.  Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 21. 10. 2022 a ustanovujúceho zasadnutia zo dňa  

                       28.11.2022 

2. Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

3. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025 

4. Rozpočet obce na roky 2024 a 2025 

5. Určenie ročnej odmeny zástupcovi starostu obce vo výške 660 € 

6. Stiahnutie OZ Anima žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023 

7. Žiadosť BAREZIO s.r.o. o prenájom Domu smútku 

 

B  - konštatuje, že 

1. účasť poslancov je 6/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 

2. ostáva v plnení bod C 7 zo dňa 21. 10. 2022 - Zámer o predaji pozemkov vo 

vlastníctve obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovení § 9 

ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v platnom znení, a určuje 

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku parcely č. KN C 2796 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 896 m2 a parcely č. KN C 2797/1 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 94 m2 evidovaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu 

Poprad, katastrálneho odboru, zapísané na LV č. 1 k.ú. Švábovce, za kúpnu cenu 

stanovenú uznesením obecného zastupiteľstva C 2 zo dňa 20.11.2015 vo výške 5,70 

€ / m
2
, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e/ 

zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov Pavlíne Majerčákovej, 

Švábovce 603 za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov k rodinnému 

domu Švábovce č. súp. 603, s podmienkou uhradenia celkovej výšky nedoplatku, 

ktorý vznikol na neuhradenom nájomnom v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 

15.05.2017 na predmetné pozemky ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, podmienka 

daná z dôvodu, že obec na vznikajúci nedoplatok na nájomnom vlastníkov 

rodinného domu č. 603 upozorňovala a vyzývala na majetkovoprávne 

vysporiadanie.  

3. Ostáva v plnení bod E 2 - Informovať záujemcov o výstavbu bytového domu 

o podmienkach výstavby 

 

C – schvaľuje  

1. Program rokovania doplnený. 

2. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie január – jún 2023 

3. Dodatok č. 21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

Brantner Poprad, s.r.o. 

4. Sadzobník  cien  verejnoprospešných  služieb  poskytovaných obcou Švábovce na 

rok 2023 

5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške:  Futbalový klub Švábovce – 8 000 €, 

OZ Klub Švábovčanov – 2 500 €, CZ evanjelickej cirkvi a. v. Švábovce – 2 000 €, 

OZ Švábovské ratolesti – 2 000 €,  Rímskokatolícka cirkev Hozelec – 2 000 €.   

6. Rozpočet Obce Švábovce na rok 2023   

7. V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce. 

8. Rozpočtové opatrenia č. 13, 14, 15, 16, 17, 18 / 2022. 

9. Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme nebytových priestorov ZŠ s MŠ Švábovce   

             s Rosnička  
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D – uznáša sa na  

1. Dodatku č. 14 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.  

2. Dodatku č. 2 VZN obce Švábovce č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

3. Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Švábovce 

 

E – neschvaľuje  

1. Pôvodný program rokovania  

2. Žiadosť Barezio s.r.o. o prenájom domu smútku 

 

F – odporúča starostovi obce  

1. Informovať dotknuté stany o obdržaní záverov zmierovacieho konania 

2. Nahrať emailové adresy poslancov obecného zastupiteľstva  

3. Preveriť odber drobného stavebného odpadu v zbernom dvore v Poprade od 

občanov Šváboviec 

 

G – ruší 

1. Uznesenie č. F 3 volí  

Členov   

 - komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Katarína Čupková, Nora      

   Korenková, Ing. Martin Orolin                                             

                          - finančnej komisie všetci poslanci obecného zastupiteľstva  

 - kultúrnej komisie Ph.Dr. Zuzana Čížiková, Mgr. Katarína Čupková  

 - komisie verejného poriadku a vybavovanie sťažností a petícií PhDr. Zuzana                   

   Čížiková, Ing. Milan Korenko    

    

H – splnomocňuje starostu obce 

1. Upravovať v priebehu roka 2023 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,- €. 

 

I – volí 

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

Brokeša a Ing. Martina Orolina 

                 2.   Členov 

- komisie na ochranu verejného záujmu všetci poslanci obecného zastupiteľstva,   

  tajomníčka Nora Korenková                                             

                       - finančnej komisie všetci poslanci obecného zastupiteľstva    

                       - kultúrnej komisie Ph.Dr. Zuzana Čížiková, Mgr. Katarína Čupková  

                       - komisie verejného poriadku a vybavovanie sťažností a petícií PhDr. Zuzana      

                          Čížiková, Ing. Milan Korenko    
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J– určuje 

                 1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú  

 

 

 

 

V Švábovciach dňa 14. 12. 2022 

 

 

                      Mgr. Juraj Šimko, starosta:                        ............................................................. 

 
 


