
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 09. 09. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

 

A – berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 17. 06. 2022 a 18.07.2022. 

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

k 30.06.2022. 

3. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách. 

4. Informáciu o investičných akciách.  

5. Informáciu k voľbám do samosprávy obcí a VÚC.  

 

B  - konštatuje, že 

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

 

C – schvaľuje  

1. Program rokovania  doplnený.   

2. Zámer uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim Národná diaľničná spoločnosť, 

a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, o odpredaji 

pozemku vo vlastníctve Obce Švábovce evidovaného v katastri nehnuteľností 

vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na LV č. 1 kat. územia 

Švábovce v 1/1, a to pozemok č. C KN 2703/3, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 70 m² za kúpnu cenu 9,15 € / m
2
 stanovenú podľa znaleckého posudku č. 

108/2022 spolu vo výške 722,85 € a s náhradou za výkup pozemku 1,2 násobok 

náhrady v peniazoch za vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov je dohodnutá 

kúpna cena 867,42 € s DPH. Odpredaj pozemku je z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení 

neskorších predpisov, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený odpredajom za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania v rámci realizácie stavby: „Pevné trvalé snehové zábrany D1, I. 

etapa, k.ú. Švábovce, km D1 334,200-334,663“. Výstavba je vo verejnom záujme.   

3. Zámer uzatvorenia nájomnej zmluvy s prenajímateľom Slovenská republika, 

konajúca prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 

9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov, evidovaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Poprad, 

katastrálneho odboru, zapísaných na LV č. 1 k.ú. Švábovce v 1/1, pozemok  č.  C KN  

5396/4, druh pozemku lesný pozemok,  celková výmera pozemku  2 354 m², z toho 

pre nájomcu časť pozemku v rozsahu diel 1 s výmerou 2 277 m², pozemok  č.  C KN  

5396/3, druh pozemku lesný pozemok, celková výmera pozemku 4 843 m², z toho pre 

nájomcu časť pozemku v rozsahu diel 7 s výmerou 4 617 m² a pozemok  č.  C KN  

5400, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera pozemku  235 m², z toho pre 

nájomcu časť pozemku v rozsahu diel 20 s výmerou 4 m², podľa geometrického plánu 

31-4/2021, vypracovaným firmou GEOKOD, s.r.o. Žitná 21, Bratislava, úradne 

overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 18.10.2021 pod 

číslom G1-1014/2021, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na účely 

vybudovania stavebných objektov a prevádzkových súborov v rámci realizácie stavby: 

„Modernizácia železničnej trate Žilina –Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – 

Krompachy“. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa písomného 

odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby. Cena nájmu je spolu 6 601,39 € / rok 

počas doby nájmu, konkrétne výška nájmu 0,957 €/m2/rok,  a  to  diel 1  vo  výmere   

2 277 m2 nájom 2 179,09 € / rok, diel 7 vo výmere 4 617 m2 nájom 4 418,47 € / rok 

a diel 20 vo výmere 4 m2 nájom 3,83 € / rok.     
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4. Zámer uzatvorenia nájomnej zmluvy časti pozemku vo vlastníctve obce parcely č. 

KN C 2023 druh pozemku ostatná plocha v celkovej výmere 4 820 m2, z toho pre 

nájomcu časť vo výmere 2 600 m2, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Matúšovi Hosovi, Kišovce 236, 059 12 

Hôrka, účel využitia pozemku na chov včiel. Obec nemá iný zámer využitia pozemku.  
5. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Švábovce na rok 2022 o sumu 6 410,- € 

v nadväznosti vyplácania odmeny 500,- € a odvody pre zamestnancov MŠ, ŠKD 

a ŠJ. na základe dodatku ku Kolektívne zmluve vyššieho stupňa pre štátnu 

a verejnú správu.  

6. Rozpočtové opatrenia č. 9 a 10 / 2022. 

7. Memorandum o spolupráci v oblasti využívania banských pamiatok pre rozvoj 

turistického ruchu na Spiši 

8. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s Východoslovenskou 

energetikou a.s. Košice 

9. Kúpnu zmluvu s kupujúcim Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 

Košice, o odpredaji častí pozemku č. C KN 2811 druh pozemku ostatná plocha 

v celkovej výmere 241 m
2
 vo vlastníctve obce, evidovaného v katastri 

nehnuteľností vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na LV 

č. 1 kat. územia Švábovce v 1/1, a to podľa geometrického plánu úradne overeným 
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 23.03.2022 pod číslom G1-

228/2022, odčlenený pozemok parcela č. C KN 2811/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 5 m
2 

a parcela č.  C KN 2811/3 zastavané plochy a nádvoria  

vo  výmere  9 m
2
, za kúpnu cenu 10,00 € /m

2
, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení 

neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 

zreteľ je zdôvodnený odpredajom za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku, na ktorom je umiestnená verejnoprospešná stavba elektroenergetického 

zariadenia a je príslušenstvo.    

 

D – neschvaľuje  

1. Pôvodný program rokovania 

   

E – uznáša sa 

1. Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach 

zriadených obcou Švábovce  

 

F – ruší 
1. Uznesenie č. C / 4 zo dňa 25. 02. 2022 - Zriadenie a umiestnenie Z-Boxu  

2. Uznesenie č. C / 5 zo dňa 25. 02. 2022 - 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 m
2
 (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,- €. 
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G – odporúča starostovi obce  

1. Zabezpečiť stretnutie s mediátorom za účelom urovnania sporu p. Milana 

Zatkovského Cafe bar u Richtára a sťažovateľov  

2. Osloviť spracovateľku arch. Ing. Kollárovú o nových možnostiach umiestnenia 

bytových domov     

 

H – určuje 

1. Za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

  

J – volí 

1 Mandátovú,  návrhovú  komisiu  a  overovateľov  zápisnice  ako  celok   Mgr. 

Juraja Šimka a Ing. Ľubomíra Tkáča 

2  Za prísediacu Okresného súdu Poprad PhDr. Zuzanu Čížikovú 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


