
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 08. 02. 2019

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie 
            1.    Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 14.12.2018

          2.    Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
            3.    Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 
            4.    Žiadosť R. Klinka, Poprad, o dodatok ÚPD obce Švábovce
            5.    Informáciu z VČS DHZ Švábovce
            6.    Informáciu o investičných akciách
            7.    Informáciu o letnom tábore v ZŠ s MŠ Švábovce
  
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 
3. prerokovalo  obstaranie  dodatku  k Územnému  plánu  obce  Švábovce  v lokalite  pri

cintoríne č. pozemku KN C 7/1, ktoré je vyvolané potrebou vlastníka pozemku Róberta
Klinka, Poprad. Spracovanie dodatku bude na vlastné náklady žiadateľa.  

C – schvaľuje 
1. program rokovania doplnený 
2. Sadzobník cien verejnoprospešných služieb poskytovaných obcou Švábovce na rok 2019 
3. osadenie kríža v časti Úsvit 
4. prenájom  ABA  VT  s.r.o.  miestností  č.  009,  010,  011  a časť  miestnosti  001  spolu

vo výmere 50 m2 v suteréne Obecného klubu, výška  nájomného 20,- €/m2 + služby, od
1.3.2019 na dobu neurčitú  

5. stavebné úpravy súvisiace s prenájmom suterénnych miestností v Obecnom klube
6. úpravu nájomnej zmluvy Obecnému klubu Michlíková a Jankura, o znížení nájomného za

zrušenie prenájmu miestností č. 009, 010, 011 a časť miestnosti č. 001 spolu vo výmere
50 m2 od 1.3.2019

7. Nájomnú zmluvu s Agroosivom Úsvit, s.r.o. o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce
v k.ú. Švábovce

8. Nájomnú  zmluvu  s Vladimírom  Figlárom  a Katarínou  Figlárovou,  Švábovce  548,  na
prenájom časti pozemku č. KN C 3919 vo výmere 45 m2, druh pozemku ostatné plochy, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 138/1991
Z.z. v znení neskorších predpisov, za účelom úpravy a údržby pozemku vykonávanej na
ochranu vlastného  pozemku susediaceho  s prenajímanou  nehnuteľnosťou,  nájomné  vo
výške  dvojnásobku  výšky  príslušného  druhu  miestnej  dane  k účelu  užívania  majetku
obce, na dobu neurčitú od 1. 3 2019, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.   

9. poskytnutie finančných prostriedkov Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hozelec, vo výške
4 000,- € na rekonštrukciu domčeka pod kostolom vo Švábovciach,    

10. výpoveď Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hozelec, z nájmu nebytových priestorov 
v Obecnom klube, dohodou k 28.02.2019

11. podanie žiadosti na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihrisko
12. Mgr.  Marcelovi  Jonásovi  finančnú  náhradu  za  ovocné  stromy  a oplotenie  na

odpredávaných pozemkoch KN C č. 7/3 a 7/4 Obci Švábovce pre pripravovanú IBV SAD

D – neschvaľuje  
1. pôvodný program rokovania
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E – poveruje  
1. Poslankyňu  PhDr.  Zuzanu  Čížikovú  zvolávaním  a  vedením  zasadnutí  obecného

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

F – uznáša sa na 
1. VZN č.1/2019  obce  Švábovce  o výške  príspevkov v školách  a školských zariadeniach

zriadených obcou Švábovce 

G – odporúča starostovi obce
1. oboznámiť občanov so zrušením obecnej káblovej televízie 
2. konzultovať s občanmi časti Úsvit výber vhodného miesta pre umiestnenie kríža a návrhu

vzhľadu a spracovania kríža, 
3. zapracovať  pripomienky  obecného  zastupiteľstva  do  nájomnej  zmluvy  s Agroosivom

Úsvit, s.r.o.
4. jednať s Mgr. Marcelom Jonásom ohľadne výšky finančnej náhrady za ovocné stromy

a oplotenie na odpredávaných pozemkoch KN C č. 7/3 a 7/4 pre pripravovanú IBV SAD 
5. preveriť u V. Koterbu č. 609 vypúšťanie vody pred dom  
6. zistiť iné možné využitie zariadení obecnej káblovej televízie   

H – ruší
1. Uznesenie  č.  C 2   zo  dňa   14.12.2018  Sadzobník  cien  verejnoprospešných   služieb 

poskytovaných obcou Švábovce na rok 2019
2. Uznesenie  č.  C  1  z ustanovujúceho  zasadania  konaného  dňa  30.11.2018  –  poveruje

poslanca  Ing.  Jána  Brokeša zvolávaním  a vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3. VZN č. 10/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Švábovce zo dňa 16.08.2011 a jeho Dodatky č. 1, 4, a 6.       

I – súhlasí
1. so začatím procesu zmeny ÚPD Švábovce v lokalite pri cintoríne parcela KN C č. 7/1
2. s ukončením prevádzky obecnej káblovej televízie, z dôvodu ukončenia činnosti správcu

KTV Ing. J. Gnojčáka  

J – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Ľubomíra Tkáča 

a Ing. Martina Orolina

K – určuje
           1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

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


