UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 22. 11. 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 18. 10. 2019
2. Žiadosť Obce Hôrka o uzavretie dohody s DHZO Švábovce o zabezpečení požiarnej
ochrany
3. Správu kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2019
4. Návrh Dodatku č. 11 k VZN obce Švábovce č. 11/2009 o určení výšky dotácie a mzdy na
žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce
5. Návrh VZN č. 5/2019 obce Švábovce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021, a 2022
7. Aktualizáciu organizačných noriem:
- Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Švábovce,
Pracovný poriadok Obecného úradu vo Švábovciach, Organizačný poriadok Obecného
úradu vo Švábovciach, Inventarizácia majetku a záväzkov obce, Odpisový plán, Vnútorný
predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
B - konštatuje, že
1. účasť poslancov je 7/7, 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
3 bod F 1 z 18.10.2019 - jednať o podmienkach predaja parcely C KN č. 4655 na výstavbu
rodinných domov
C – schvaľuje
1. program rokovania doplnený
2. Nájomnú zmluvu s Futbalovou akadémiou Poprad na dobu určitú do 30. 06. 2020
3. ukončenie nájomnej zmluvy P&T group s.r.o. na nebytové priestory v Obecnom klube
Švábovce k 30.11.2019
4. Nájomnú zmluvu s Milanom Zatkovským na prenájom nebytových priestorov v Obecnom
klube Švábovce miestnosti č. 16, 17, 18, 19 a 20 o výmere 107 m2 na účely prevádzky baru
a pohostinstva od 01.12.2019 na dobu neurčitú, výška nájomného 20,- €/m2 + služby spojené
s užívaním priestorov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9, písmeno c)
zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený
dostatkom voľných priestorov na prenájom v Obecnom klube
5. Rozpočtové opatrenia č. 10, 11 /2019
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Švábovce
D – neschvaľuje
1. pôvodný program rokovania
2. žiadosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska o konanie stretnutia banských
miest a obcí Slovenska v obci Švábovce
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E – ruší
1. bod C 17 zo dňa 16. 08. 2019 – schválenie úveru vo výške 150 000 € na IBV SAD
2. bod C 2 zo dňa 18. 10. 2019 - zrušenie Zmluvy o kontokorentnom úvere s Prima
bankou Slovensko, a.s.
F– odporúča starostovi obce
1. pripraviť návrh zmluvy s Obcou Hôrka o zabezpečenie požiarnej ochrany DHZO Švábovce
2. zakúpiť 2 ks kamery a tabule na čierne skládky odpadov
3. riešiť zásuvky pre vianočnú výzdobu
G – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Martina
Orolina a Ing. Ľubomíra Tkáča
H – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú
Starosta obce:

Ing. Ján Mlynár

.............................................................

