
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 29.06.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

A – berie na vedomie 
            1.    kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25.05.2018
            2.    Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
            3.    Správu audítora z konsolidovanej účtovnej závierky 
            4.    Konsolidovanú výročnú správu Obce Švábovce za rok 2017
            5.    Informáciu o príprave Dni obce Švábovce a udelení cien
            6.    Informáciu z Valného zhromaždenia PVS, a.s.  

B  - konštatuje, že
            1.    účasť poslancov je 5/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné

C – schvaľuje 
1. rozšírený program rokovania 
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie júl – december 2018
3. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Švábovce za rok 2017.  
4. Zmluvu o budúcej zámennej zmluve Obce Švábovce s Ing. Margitou Eckhausovou a Ing.

Bernhardom Eckhausom o zámene pozemkov č. KN C 3/32, 3/33, 3/34, 3/65, 3/66, 3/67
v kat. území Švábovce pre IBV SAD, 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, že pozemky budú
určené na výstavbu komunikácie a vysporiadania vlastníctva pozemkov pre IBV SAD 

5. Štatút obce Švábovce 
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Švábovciach
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Švábovce udelenie :

- Čestné občianstvo obce Švábovce - Ján Juraj Korenko in memoriam 
- Cena obce Švábovce – Ing. Ondrej Korenko, Mgr. Vladimír Dravecký 
- Cena starostu obce – Bc. Vilma Rusnačková, Ing. Ján Brokeš, Ing. Ján Rusnačko, Dana 
                                     Liptáková, Pavol Majerský, PaedDr. Peter Šuca,  Ing. Jozef Imrich

                   - Ďakovný list – DHZ Švábovce, FK Švábovce, Ing. Peter Čaky, MUDr. Ján Ivanides,        
                                              MUDr. Sylvia Ivanidesová, MUDr. Václav Hajduk, Mgr.Dušan Majerčák,
                                              Mgr. Martin Zaťko, Ing. František Lizák    
            9.    finančný príspevok Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Švábovce vo výške 4 000,-€
                   na účel realizácie prestavby priestorov Evanjelickej MŠ 
          10.    finančný príspevok Dobrovoľnej požiarnej ochrane  SR  –  územný výbor Poprad vo výške

100,- €  
          11.    podľa  § 11  ods. 4  písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení 

         neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Švábovce pre nové volebné obdobie
                   r. 2018 – 2022 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu. 
          12.    Rozpočtové opatrenie č. 3 

D – neschvaľuje
1. neschvaľuje zverejnený program rokovania obecného zastupiteľstva 
2. žiadosť Zdravý spánok s.r.o. o predĺženie zníženia nájomného 
3. žiadosť V. Koterbu č. 609 o odpredaj časti pozemku č. 2848/1
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E – odporúča starostovi obce
1. pripraviť osobné stretnutie s predsedom PD Švábovce k riešeniu umiestnenia útulku

F – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok PhDr. Zuzanu Čížikovú   

a Danu Liptákovú
2. Ing. Jána Rusnačka za prísediaceho Okresného súdu Poprad na volebné obdobie 2018 - 2022

G – určuje
           1.    za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 
           2.    v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet  poslancov 
                  Obce Švábovce v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 sedem  
           3.    v súlade s  § 166  zákona  č. 180/2014  Z.z.  o podmienkach  výkonu  volebného   práva 
                  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. volebné obvody pre voľby poslancov 
                  do  obecného  zastupiteľstva  pre  volebné  obdobie  r. 2018 – 2022 volebný obvod č. 1,      
                  do ktorého zahŕňa celú obec 

                                                             

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


