
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 05. 04. 2019

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

A – berie na vedomie 
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa  08. 02. 2019
2. Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
3. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 a účtovnej závierke  

za rok 2018  
4. výpoveď nájmu BeTex socks, s.r.o. k 30.04.2019  
5. žiadosť Ľubomíra Ludvika WINDOORS o uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zbere 

a nakladaní s použitým šatstvom
6. informáciu o investičných akciách
7. informáciu o možnosti poberania stravy od firmy Varspol, s.r.o. 
8. oznámenie o uzatvorení prevádzky P&T Group, s.r.o.
9. ponuku OZ Záchrana na zakúpenie AED prístroja    

B  - konštatuje, že
                  1.  účasť poslancov je 6/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
                  2.  bod E 1 z 29.06.2018 – pripraviť osobné stretnutie s predsedom PD k riešeniu 
                       umiestnenia útulku – ostáva v plnení 

C – schvaľuje 
1. program rokovania doplnený
2. Kúpnu zmluvu s SINET Telecom s.r.o. na odkúpenie obecnej káblovej TV za cenu 100 €

so spätným predkúpnym právom 
3. Nájomnú zmluvu so SINET Telecom s.r.o. na prenájom priestorov v Obecnom klube  
     miestnosti č. 9 vo výmere 10,70 m2 na účely prevádzky KTV 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 odpredajom nájomcovi   
     zariadení KTV umiestnených v prenajatej miestnosti
4. Odpustenie nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním prenajatých priestorov 

SINET Telecom s.r.o. do 31.12.2019 z dôvodu investície finančných prostriedkov  
nájomcu na uvedenie do prevádzky KTV     

5. Záverečný účet Obce Švábovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
6. Výsledok hospodárenia obce na účely tvorby rezervného fondu vo výške 160 072,- €  
7. Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
8. Účtovnú závierku obce za rok 2018 
9. Program odpadového hospodárstva obce Švábovce na obdobie 2016 - 2020
10. Rozpočtové opatrenia č. 1, 2 /2019
11. na základe žiadosti P&T Group, s.r.o. zmenu účelu využitia prenajatých priestorov 

v suteréne Obecného klubu na sklad a predaj rôznych strojov od 1.5.2019 s odpustením 
nájomného na dobu 6 mesiacov, z dôvodu  obnovenia prevádzky  

12. prenájom priestorov ABA VT s.r.o. rozšírený o miestností po nájomcovi BeTex socks,
s.r.o. v suteréne Obecného klubu s výmerou 55 m2, výška nájomného 20,- €/m2 + služby,
na účely textilnej výroby ponožiek od 1. 5. 2019 na dobu neurčitú  

13. na základe žiadosť ABA VT, s.r.o. odpustenie nájomného za časť priestorov o výmere 
50 m2 využívaných na výrobu a opravu autoplachiet a ich uskladnenie, na dobu 6 
mesiacov od 1.5.2019      

D – neschvaľuje 
                   1.  pôvodný program rokovania
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E – odporúča starostovi obce  
1. zvolať stretnutie členov DHZ s poslancami obecného zastupiteľstva obce Švábovce do 

30.04.2019
2. rokovať s majiteľmi pozemkov o majetkovom vysporiadaní na komunikáciu na Bani 

v cene 6,- €/m2 
3. pripraviť kúpne zmluvy a zámenné zmluvy k majetkovému vysporiadaniu komunikácie 

na Bani
4. doplniť VZN o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov o rozšírení odberu 

obedov z Varspol s.r.o.  a zverejniť informáciu na webovej stránke obce   
     
F – volí
                1.  mandátovú,  návrhovú  komisiu  a  overovateľov  zápisnice ako  celok  Slavku Ilavskú        
                     a Mgr. Juraja Šimka 

G – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

               

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


