UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 25. 02. 2022
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 10. 12. 2022
2. Správu kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
3. Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2021
4. Informáciu o priebehu spracovania Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce
B - konštatuje, že
1. účasť poslancov je 6/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
C – schvaľuje
1. Program rokovania
2. Investičný zámer výstavby bytového domu na parcelách č. KN C 884/31 a 884/52
3. Dodatok č. 20 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
s Brantner Poprad s.r.o.
4. Zriadenie a umiestnenie Z-Boxu
5. Nájom pozemku vo vlastníctve Obce Švábovce, ako prípad osobitného zreteľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, trojpätinovou väčšinou poslancov všetkých poslancov, nájom časti
pozemku registra C KN v Poprade, k.ú. Švábovce, parc. č. 756/1 zastavaná plocha
0,34 m2 (1sĺpec) - LV č. 1, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“,
v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A,
851 01 Bratislava, IČO 48136999, za účelom vybudovania a užívania
samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, ktorých bližšia
technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiáli zastupiteľstva zo dňa
25.02.2022, ako alternatívu poštovej služby, na dobu neurčitú za nájomné 1,- €/rok,
čo predstavuje ročne sumu 1,- €.
6. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Švábovce na rok 2022 o sumu 4 487,- € na odmeny
a odvody pre zamestnancov MŠ, ŠKD a ŠJ na základe dodatkov ku Kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu.
D – neschvaľuje
1. Žiadosť Stanislavy Steigaufovej, Abrahámovce 144, o prenájom nebytových
priestorov za účelom postavenia predajného stánku.
E – odporúča starostovi obce
1. Preveriť umiestnenie verejného osvetlenia v časti Dolinky II.
F – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Slavku Ilavskú
a Mgr. Juraja Šimka
2. komisiu na prípravu realizácie výstavby bytového domu v zložení – poslanci
Obecného zastupiteľstva obce Švábovce
I – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú

Starosta obce :
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