
 

                                                               UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 10.12.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

 

 

A – berie na vedomie  

        1. stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022 

        2. rozpočet obce na roky 2021 a 2022  

        3. prípravu kultúrnych akcií – zabíjačka a vianočný koncert, Vianočná rozprávka, Silvester, 

            XVIII, ples Švábovčanov  

        4. Zhodnotenie roka 2019     

                

B  - konštatuje, že 

        1. účasť poslancov je 6/7, 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 F 1 z 18.10.2019 - jednať o podmienkach predaja  parcely C KN č. 4655 na výstavbu 

            rodinných domov 

        4. bod F 1 z 22.11.2019 - pripraviť návrh zmluvy s Obcou Hôrka o zabezpečenie požiarnej  

            ochrany DHZO Švábovce             

 

C – schvaľuje  

        1. program rokovania   

        2. Organizačnú štruktúru Obecného úradu Obce Švábovce 

        3. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie január – jún 2020 

        4. Sadzobník cien verejnoprospešných služieb poskytovaných obcou Švábovce na rok 2020    

        5. Rozpočtové opatrenia č. 12, 13, 14 / 2019 

        6. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške :   DHZ Švábovce 2 500 €, Futbalový klub  

            Švábovce 8 000 €, Stolnotenisový oddiel 1000 €, Rímskokatolícka cirkev Hozelec, farnosť  

            Švábovce 2 000 €, CZ Evanj. cirkvi a.v. Švábovce 2 000 €, OZ Švábovské ratolesti 2 000 €,   

            OZ Klub Švábovčanov 3 000 €    

        7. Rozpočet Obce Švábovce na rok 2020  

        8. Zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu v rómskej osade Švábovce s PVPS a.s. 

 

D – uznáša sa na 

        1.  Dodatku č. 11 VZN 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.  VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné     

             stavebné odpady 

 

E – odporúča starostovi obce 

        1. Preveriť potrebu zabezpečenia certifikátov detských ihrísk   

 

 

 

 

 



-   UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 10.12 2019  –  str.2 - 

 

 

F – splnomocňuje starostu obce 

        1.  upravovať v priebehu roka 2020 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,- €  

 

G – volí 

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

              a Mgr. Juraj Šimko          

             

H – určuje 

                      1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú  

 

 

 

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

 

 
 


