
UZNESENIE
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 18. 10. 2019

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

A – berie na vedomie 
1.  Kontrolu plnenia uznesení zo dňa  16. 07. 2019
2.  ponuku SZRB, a.s. o poskytnutí úveru 
3.  Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole

          4.  Správu o prerokovaní návrhu „Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Švábovce“ vypracovanú 
               odborne  spôsobilou  osobou  na  zabezpečovanie  obstarávania  ÚPP  a  ÚPD  podľa  §  2a 
               stavebného zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou
          5.  výsledok  preskúmania návrhu  „Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Švábovce“  okresným 
               úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v stanovisku  č. OÚ-PO-
               OVBP1-2019/46636/109322 zo dňa 03.10.2019
          6.  Žiadosť  Stanislava  Mižigára  a Andrei  Červeňákovej,  Švábovce 213  o  odkúpenie  časti 
               parcely č. C KN 4655 na budúcu výstavbu rodinného domu  
          7.  Správu  o výchovno- vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach za školský rok 
               2018/2019 ZŠ s MŠ Švábovce 

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,- €/m2 

C – schvaľuje 
          1.  program rokovania doplnený
          2.  zrušenie Zmluvy o kontokorentnom úvere s Prima bankou Slovenskom, a.s. 
          3.  podľa § 26 ods. 3,  § 27 ods. 3  stavebného  zákona  a  podľa  § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 
               369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  „Zmena  a  doplnok č.
               1/2019 ÚPN-O Švábovce“ vypracovanú Ing. arch. Máriou Kolárovou
          4.  Zriaďovaciu listinu DHZO Švábovce
          5.  Štatút DHZO Švábovce s pripomienkami
          6.  Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov
          7.  kúpu parciel č. C KN č. 882/2 druh pozemku záhrady vo výmere 20 m2 a C KN 882/36 druh
               Pozemku  trvalé  trávnaté  plochy  o  výmere  14 m2  zapísaných  v  LV  č. 2193  kat. územia
               Švábovce  vo  vlastníctve  Anny  Kleinovej,  Švábovce  133  v podiele  1/1 za cenu 1,- €, na
               základe  žiadosti  vlastníka  z dôvodu nevyužívania pozemkov na vlastné účely, pozemky sú
               medza pri miestnej komunikácii        
          8.  Rozpočtové opatrenia č. 7, 8, 9/2019 
          9.  Návrh  na  odpis  pohľadávok  za nájomné  a služby  za roky  2009 – 2014 nájomcov Martin
               Palár, Lukáš Hric Hrican, Danisia L.Adlerová a Verax Trade z dôvodu nevymožiteľnosti 
        10.  Zmluvu   s  Rosničkou   o   nájme  nebytových  priestorov  v ZŠ s MŠ Švábovce  na  výkon 
               výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy v školskom roku 2019/2020      

D – neschvaľuje 
1. pôvodný program rokovania
2. žiadosť Vladimíra Koterbu, Švábovce 609 o prenájom plochy na pozemku C KN č. 2801
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E – uznáša sa na    
1. podľa  § 27  ods. 3  zákona č. 50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom poriadku

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR  č. 369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  na Všeobecne
záväznom  nariadení  Obce  Švábovce  č. 3/2019,  ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť zmien
a doplnkov č. 1/2019  územného plánu obce Švábovce. Toto VZN č. 3/2019 tvorí prílohu č.
1 tohto uznesenia  

2. Všeobecne   záväzné  nariadenie  Obce  Švábovce  č. 4/2019  Zriaďovacia  listina  a  Štatút 
Dobrovoľného hasičského zboru Švábovce 

F– odporúča starostovi obce    
         1.  jednať o podmienkach predaja  parcely C KN č. 4655 na výstavbu rodinných domov
         2.  odstúpiť  od zmluvy  zo dňa  31.12.2009  s Obcou Hôrka  o výpomoci  Obecným hasičským 
              zborom Švábovce k 31.12.2019   

G – menuje 
1.  za veliteľa DHZO Švábovce Jozefa Slavkovského 

H – volí
         1.  mandátovú,   návrhovú   komisiu   a   overovateľov  zápisnice   ako  celok  Slavku  Ilavskú 
              a Mgr. Juraja Šimka 

I – určuje
         1.  za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

J – súhlasí
1. s návrhom   na   rozhodnutie   o  stanoviskách,   pripomienkach  a  námietkach  vnesených  

v procese prerokovania „Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Švábovce“

K – zaraďuje do DHZO Švábovce 
1. do funkcie strojníka – Petra Šimka a Ing. Petra Čákyho PhD.

               do funkcie hasiča a staršieho hasiča – Vladimíra Korenka, Mgr. Katarínu Čupkovú, 
                                                                            Júliu Korenkovú, Romana Korenka, Jozefa Orolina, 
                                                                            Samuela Slavkovského, Michala Šimka,  
                                                                            Miroslavu Korenkovú  

Starosta obce:     Ing. Ján Mlynár                                             .............................................................


