
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 13. 01. 2023. 

 

Prítomní:            Starosta obce Mgr. Juraj Šimko 

                           Poslanci:  PhDr. Zuzana Čížiková, Mgr. Katarína Čupková, Ing. Milan Korenko,      

                                            Ing. Martin Orolin, Ing. Ľubomír Tkáč 

Neprítomní:        Poslanci:  Ing. Ján Brokeš, Dana Liptáková       

Ďalší prítomní:   kontrolór obce Ing. Ondrej Korenko, Bc. Jarmila Winczlerová   

   

PROGRAM:  
1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice 

a uznesenia 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole 

5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Švábovce 

7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Švábovce č. 1/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území obce Švábovce 

8. Splašková kanalizácia na ul. Poľná  

9. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov 

10. Interpelácie   

11. Záver 
 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA, VOĽBA NÁVRHOVEJ A  MANDÁTOVEJ KOMISIE, 

OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A UZNESENIA   

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Šimko. Prítomných 

bolo 5 poslancov z počtu 7. Do návrhovej a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice boli 

ako celok zvolení Ing. Milan Korenko a Ing. Ľubomír Tkáč, za zapisovateľku bola určená Bc. 

Jarmila Winczlerová. Mandátová komisia konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  
 

2.  SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA 

    Starosta obce predložil program rokovania, navrhol predložený program rozšíriť o bod Návrh 

Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednomyseľne neschvaľuje pôvodný program rokovania 

obecného zastupiteľstva podľa Pozvánky a hlasovaním jednomyseľne schvaľuje program 

rokovania doplnený.          

 
3.  KONROLA PLNENIA UZNESENÍ 
    Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14.12.2022, k niektorým uzneseniam nasledovné:  

- Vzaté na vedomie a neschválenie žiadosti Barézio, s.r.o. o prenájom Domu smútku – odpoveď 

o neschválení žiadosti bola zaslaná, aj osobne sa bol žiadateľ informovať o výsledku prerokovania 

žiadosti, rozhodnutie obecného zastupiteľstva žiadateľ akceptuje bez námietok.  

- Zámer o odpredaji pozemkov p. P. Majerčákovej, Švábovce 603 – obecné zastupiteľstvo 

schválilo zámer o odpredaji pozemkov prislúchajúcich k č. súp. Švábovce 603 žiadateľke P. 

Majerčákovej s podmienkou vyplatenia vzniknutého dlžného nájomného 1 562,55 € za predmetné 

pozemky v nájme K. Fečundovej. Žiadateľka zamietla podmienku obce vyplatiť pri kúpe aj 

nedoplatok na nájomnom  s odôvodnením, že dlh nevytvorila ona, a s touto podmienkou nemá 

záujem odkúpiť pozemky. Aby nenarastal ďalej dlh na nájomnom, starosta predložil návrh 

obecnému zastupiteľstvu súhlasiť s odpredajom pozemkov p. Majerčákovej ak s kúpnou cenou 

uhradí 25 % z nedoplatku na nájomnom, spolu 6 033 €.  
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PhDr. Z. Čížiková – pokiaľ nebudú mať záujem odkúpiť pozemky vlastníci rodinného domu, 

môže o odpredaj požiadať tretia osoba, ktorá bude mať záujem zaplatiť aj celý nedoplatok na 

nájomnom 1562 €, nie je to tak vysoká suma pre toho kto chce pozemok aj dom. 

Ing. M. Orolin – je dobre odpredať to čo najskôr, aby nevznikal nový dlh 

Ing. O. Korenko – odpredaj pozemkov inej osobe ako vlastníkovi rodinného domu by bolo 

potrebné prerokovať s právnikom, aby sme mohli vylúčiť žiadateľku, keďže nesúhlasila 

s podmienkou. Súhlasím s odpredajom p. Majerčákovej, ak by uhradila časť dlhu, bolo by to pre 

obec čiastočné vyrovnanie, zbytok by sa vymáhal, a nevznikal by nový dlh.  

Starosta – doložila súhlasy ďalších vlastníkov domu, že môže odkúpiť, zámer o odpredaji je 

zverejnený na úradnej tabuli obce, nikto ďalší neprejavil záujem. Zápis v katastri sa prevedie až po 

uhradení poslednej splátky.   

PhDr. Z. Čížiková – bývajú tam celé roky, naďalej tam chcú zostať tiež na ďalšie roky, a kladú si 

podmienky, mali by uhradiť celé nájomné. Aj kúpnu cenu majú špeciálnu pre vlastníka rodinného 

domu, ktorú sme dávali v roku 2011, ak by sme odpredávali dnes, bola by to už vyššia suma za 

m
2
.   

Ing. M. Orolin – môže zaplatiť dlh vo výške podielu svojho vlastníctva 

Ing. O. Korenko – môžeme trvať na pôvodnom uznesení, ak nesúhlasia so zaplatením nedoplatku 

na nájomnom môžeme ho vymáhať cez exekútora, a ten im môže zobrať časť domu. Ale súhlasím 

aj s tým, aby zaplatila aspoň časť dlhu, zbytok vymáhať od nájomcu, aj súdnou cestou.  

Ing. Ľ. Tkáč – počkáme ešte na rozhodnutie žiadateľky k novému návrhu o zaplatení časti dlhu 

a potom urobíme rozhodnutie.  

Starosta – prediskutujem to s p. Majerčákovou, zistím jej návrh, a znovu to prerokujeme, bod 

ponechávame v plnení.  

- Informovať záujemcov o výstavbu bytového domu o podmienkach výstavby – prejednané s Ing. 

arch. Kollárovou, overovacia štúdia je vypracovaná, zmeny a dodatky k ÚPN-O ešte nie sú 

uzatvorené, záleží či bude posudzovanie cez EIA, to by bolo ďalšie zdržanie.  

Ing. Ľ. Tkáč – informoval sa Ing. Gajdoš o stave posudzovania projektov, nie je mu známe, že 

jeho posledným predloženým návrhom nesplnil podmienky a čaká, aké sú stanovené podmienky. 

Je potrebné dať mu tu informáciu.  

Starosta – preveril som stav veci, overovacou štúdiou sú už určené podmienky, budeme 

záujemcov informovať, bod E 2 zo dňa 21.10.2022 ponechávame v plnení. 

- Dodatok č. 21 k Zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu s Brantner Poprad 

s.r.o. -  je podpísaný v zmysle pripomienok obecného zastupiteľstva.   

- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Švábovce s ZUŠ Rosnička – 

dodatok podpísaný s aktualizovanými údajmi všetkých zmluvných strán.  

-  Informovať dotknuté strany o prijatí Záverov zmierovacieho konania – p. Bednár a p. Zatkovský 

boli písomne informovaní, že sú nám známe závery z konania s mediátorom, poznáme podmienky 

ich vzájomnej dohody a obec bude v danej veci naďalej súčinná.  

- Zverejniť na stránku obce emailové adresy poslancov obecného zastupiteľstva – sú zverejnené 

a funkčné, je potrebné priebežne kontrolovať prijaté podnety a správy. 

- Preveriť prijímanie drobného stavebného odpadu od občanov Šváboviec v zbernom dvore 

Brantner Poprad, s.r.o. – preverené, berú, máme na to aj v zmluve. 

Ing. M. Korenko – bol som tam tiež osobne, áno, je to v poriadku, asi tam bola v tom čase keď 

som dostal tú informáciu nesprávna osoba. 

Ing. Ľ. Tkáč – je možné používať v domácnostiach na zber plastov žltú nádobu? Môžem si ju 

zabezpečiť aj sám, alebo kúpiť od Brantner, len či budú vysypávať, a viacerí by mali záujem.  

Ing. O. Korenko – auto by aj bralo nádoby, ale v zmluve vedieme, že máme zber do vriec, musel 

by byť dodatok k zmluve, a platiť nájomné za nádoby. Alebo sa dohodnúť, či si môžu zabezpečiť 

sami.  

Starosta – opýtam sa na to.  
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Interpelácie: 

- Stav zavedenia optického kábla – optika je skolaudovaná a spúšťajú po domácnostiach po 

vetvách, už napájajú v dedine, Tcom bude kontaktovať vlastníkov domov.  

- Zabíjačka – konala sa akcia v sobotu 17.12.2022, počasie bolo typicky chladné ako to na pravé 

zimné zabíjačky má byť, príjemná predvianočná atmosféra, starosta poďakoval všetkým, ktorí sa 

zúčastnili a pomohli pri zabíjačke aj pri ostatných aktivitách pri akcii. Ďalej informoval 

o usporiadaní XIX. plesu Švábovčanov, pozval poslancov, požiadal o spoluprácu pri organizácii 

a oslovení sponzorov, pripravuje sa program, predtančenie, čokoládový tanec, skupina Montana 

Band, moderátorka Aďa. 

- Zábrany na Dolinke – v riešení v jarných mesiacoch  

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednomyseľne berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení  

zo dňa 14.12.2022. 

       
4. SPRÁVA KONTROLÓRA OBCE O VYKONANEJ KONTROLE  

    Správu predložil kontrolór obce Ing. O. Korenko, predmetom kontroly zo dňa 21.12.2022 bola 

Kontrola dodržiavania ustanovení Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. 

v platnom znení so zameraním na povinné zverejňovanie informácií zo strany obce ako povinnej 

osoby. Preverené bolo zverejňovanie zo strany obce ako povinnej osoby v zmysle jednotlivých 

ustanovení zákona, a v závere správy v návrhu opatrení kontrolór obce odporúča doplniť na 

webovej stránke obce údaje, ktoré obec musí zverejňovať v zmysle par. 5 zák. 211/2000 Z.z. ods. 

1/ podľa písm. b/ miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie, písm. c/ miesto, lehota 

a spôsob podania opravného prostriedku, písm. d/ Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti, písm. 

f/ sadzobník správnych poplatkov, ktoré obce vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za 

sprístupnenie informácií, zverejniť zoznam používaných tlačív a ich účel použitia. Podľa ods. 2 

písm. b/ zverejňovať Zápisnice zo zasadnutí OZ na webovej stránke obce a písm. f/ údaje 

o hlasovaní poslancov na zasadnutiach OZ.  

Starosta – dokumenty máme vypracované, len ich postupne dopnime na webovú stránku obce. 

 
5.  ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

    Prerokovanie Zásad odmeňovania bolo preložené z predchádzajúceho zasadania z dôvodu 

potrebnej úpravy znenia v súlade s platnou legislatívou, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení nesk. predpisov. Poslancom sa poskytujú v zmysle Zásad odmeny za každú účasť 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva, účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov OZ, 

ktoré je zvolané starostom obce, resp. jeho zástupcom, za účasť na zasadnutí komisie OZ. Zásady 

určujú odmeňovanie zástupcu starostu a iných osôb, napr. členov komisií, ktorí nie sú poslancami, 

členom preventívnej ochrany, členom DHZO. Stanovujú sa podmienky k udeleniu ocenení 

„Čestného občianstva obce“, „Ceny obce“, „Ďakovného listu“.  Starosta poskytol možnosť 

pripomienkovania pripraveného návrhu Zásad.  

Kontrolór Ing. O. Korenko – navrhujem upraviť Článok 3, a to, ods. 1 ponechať, ods. 2 ostáva 

prvá veta, ods. 3 z návrhu vypustiť, nakoľko max. výšku odmeny zástupcu definuje zákon.  

Ing. M. Korenko – k výške odmien poslancom sa nevyjadrujem, nie som poslancom pre finančnú 

odmenu, v súvislosti s uvádzaním odmeňovania predsedu, resp. členov DHZO, upozorňujem na 

potrebnú aktualizáciu členov a funkcií uvedených na webovej stránke obce.  

Starosta – je ešte problém s voľbou veliteľa, ktorým bol J. Slavkovský a na túto funkciu je 

potrebné školenie, ktoré zatiaľ nemá iný člen, budú mať výročnú schôdzu, budú mať aj voľby.  

Na školenia za veliteľa sa už pripravujú ďalší členovia, budeme aktualizovať.  

Ing. Ľ. Tkáč – väčšie obce majú aj vyššiu odmenu za účasť na zasadnutí, navrhujem zvýšenie 

z 90,- € na 100,- €, ostatné výšky odmien ako sú navrhované.  

Starosta požiadal o hlasovanie o schválení zásad o prvom predloženom návrhu, v ktorom je 

odmena vo výške 90,- € za účasť poslanca na zasadnutí OZ – hlasovanie z piatich prítomných 

poslancov: za Mgr. K. Čupková, štyria poslanci PhD. Z. Čížiková, Ing. M. Korenko, Ing. M. 

Orolin, Ing. Ľ. Tkáč sa zdržali hlasovania.  Druhé  hlasovanie  o schválení  zásad  s druhým 
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 predloženým návrhom, v ktorom je odmena vo výške 100,- € za účasť poslanca na zasadnutí OZ 

– hlasovanie z piatich prítomných poslancov: za PhDr. Z. Čížiková, Mgr. K. Čupková, Ing. M.  

Orolin, Ing. Ľ. Tkáč, jeden poslanec Ing. M. Korenko sa zdržal hlasovania, obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednomyseľne odporúča starostovi obce aktualizovať 

dokumentácie DHZO.  

 
6. DODATOK č. 7 K VZN č. 1/2019 O VÝŠKE PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU ŠVÁBOVCE 

    Dodatok je vypracovaný podľa návrhu školskej jedálne pri ZŠ s MŠ, obec určuje výšku 

príspevku zákonného zástupcu podľa vekových kategórií stravníka / dieťaťa, v súlade s finančným 

pásmom, ktorým ŠJ prechádza od 1. 2. 2023 do vyššieho, a to 1. Finančného pásma. Menia sa 

výšky dotácie na žiaka v hmotnej núdzi a pri prepočte k životnému minimu, zvýšili sa príspevky 

rodičov. V zmysle zákona sú prepočítané aj príspevky zamestnávateľa a doplatok zamestnanca 

školy na stravné. Poplatky za stravné sa týmto dodatkom zvyšujú, ale vzhľadom k cenám potravín, 

energií a i., je to nevyhnutné, a navyšujú všetky samosprávy. Návrh Dodatku č. 7 bol zverejnený 

na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní, neboli prijaté iné návrhy 

alebo pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo sa hlasovaním jednomyseľne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

uznáša na Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Švábovce.   

 
7. NÁVRH DODATKU č. 1 K VZN č. 1/2018 O DODRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA 

ÚZEMÍ OBCE ŠVÁBOVCE 
    Návrh Dodatku v Článku 3 ods. 1 sa nahrádza novým znením, pričom sa pôvodné znenie 

dopĺňa, že sa zakazuje vlastníkom a prevádzkovateľom motorových vozidiel, parkovanie 

nákladných a dodávkových vozidiel vrátane prívesných vozíkov a iných prídavných zariadení na 

miestnych komunikáciách a verejných parkoviskách. Podnet na doplnenie VZN vznikol aj na 

základe požiadaviek občanov, ktorí sú obmedzovaní pri vlastnom prejazde, vstupe alebo prechode 

po komunikácii takto trvale odparkovanými vozidlami. Návrh Dodatku č. 1 bude zverejnený na 

úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednomyseľne berie na vedomie Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 

1/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Švábovce.  

 
8. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA NA UL. POĽNÁ 

    Obec už mala rokovania s Obcou Hozelec, PVS a.s. Poprad a vlastníkmi rodinných domov na 

ul. Poľná k realizácii splaškovej kanalizácie. Vlastníci súhlasili so zaplatením nákladov na svoje 

prípojky v sume po 1700 €, na kat. území Švábovce je to 7 prípojok. Podľa dohody s Obcou 

Hozelec má obec Švábovce zaplatiť 40 % nákladov na realizáciu projektu, Hozelec 60 %. Verejné 

obstarávanie a všetky súvisiace úkony rieši Hozelec, teraz zaslali návrh zmluvy o združení osôb na 

dosiahnutie dojednaného účelu. Vysúťažená suma vo verejnom obstarávaní je 84 953,15 €, 

projektová dokumentácia 2 500 €, cena služieb spojených s realizáciou obstarávania a poradenská 

činnosť 1400 €, porealizačné zameranie 500 €, spolu cena 89 353,15 €. Podľa predloženej zmluvy 

Hozelec zaplatí 36 033,57 €, Švábovce 21 019,58 € čo je v percentuálnom vyjadrení 63,16 a 36,84 

%, a za súkromné prípojky spolu v počte 19, sa zaplatí 32 300 €. Hozelec už opravil údaj o počte 

prípojok, že jeden ich pozemok už je napojený na kanalizáciu, a spolu ich bude iba 18. 

Nepredvídané náklady sa rozdelia v rovnakom pomere ako ostatné náklady.  

Ing. M. Orolin – má sa počítať so všetkými pozemkami ktoré sú na ulici, čo ak sa bude chcieť 

pripojiť časom pozemok, ktorý teraz neprispel na prípojku 

Starosta – nebude sa pripájať už nikto, nebude mu to dovolené, a tí ktorí by sa teraz nepripojili 

budú musieť oznámiť OÚ, odbor životné prostredie, ako riešia splašky  
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Ing. M. Korenko – kanalizáciu odovzdáme do správy PVS a oni ich napoja 

Starosta – všetci majitelia stavebných pozemkov boli oslovení, aj sa idú pripájať, jeden je 

výnimka, tvrdia, že už je napojený na kanalizáciu.  

Ing. M. Korenko – aby mala obec prehľad o účte, ako sú platby realizované  

Starosta – uhradiť potrebujeme do 31. marca 2023 

Ing. Ľ. Tkáč – súhlasíme s predloženou zmluvou, ak by navrhol Hozelec zmeny, budeme to znovu 

prejednávať         

Ing. O. Korenko – uvádzajú, že sa kanalizácia odovzdá PVS, a.s. bezodplatne, doteraz to vždy 

bolo aspoň za 10 % z hodnoty realizácie, je to majetok obce, aspoň 1 €, nech právnik preverí 

Starosta – PVS nám už vyšla v ústrety, že to vôbec realizuje, majú naplnenú kapacitu čističky 

a nebude robiť nové napájania rodinných domov, preveríme aspoň to 1 €. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednomyseľne schvaľuje Zmluvu o združení osôb na 

dosiahnutie dojednaného účelu výstavby stavebného diela  - Hozelec - rozšírenie verejnej 

kanalizácie na ulici Poľná. 

 
7. NÁVRH DODATKU č. 4 K VZN č. 1/2015 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA  

STRAVOVANIE DôCHODCOV 
    Dodatkom sa navrhuje zmena v článku 3 v ods. 1, a to, príspevok môže byť poskytnutý 

občanovi, ktorý poberá dôchodok nižší ako 2,5-násobok životného minima z doposiaľ 

stanoveného 2,25. Štát k 1.1.2023 valorizoval dôchodky o 11,8 %, a stály poberatelia príspevku 

naši dôchodcovia – stravníci v Obecnom klube, týmto stratili nárok na príspevok 1 €. Sú to 

občania vo vekovej kategórii 80 rokov, ktorí sú vďační za túto pomoc.  

Návrh Dodatku č. 4 bude zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednomyseľne berie na vedomie Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 

1/2015 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov.  

 
18. INTERPELÁCIE  

- PhDr. Z. Čížiková – k doplneniu detského ihriska, riešili sme nové prvky, schválili nám žiadosť 

z nadácie SPP ?  

Starosta – áno, dostali sme informáciu o schválení, má prísť k tomu zmluva 

PhDr. Z. Čížiková – teraz máme na ihrisku na námestí prvky pre deti do 6 rokov, starší nemajú 

Starosta – doplní sa na námestí lanový ihlan práve pre staršie deti, a ďalšia investícia môže byť pre 

ihriská na Severe, Úsvite. 

 

- PhDr. Z. Čížiková  – je ponuka od Strážovského divadla na fašiangové predstavenie. 

Starosta – necháme divadlo na letné vonkajšie predstavenie, alebo na Dni obce, v sále sme mali na 

divadelných predstaveniach vždy nízku účasť.  

 

- Ing. M. Korenko – opäť je veľa voľne sa pohybujúcich psov, v obci, pri škole, je nebezpečné ísť 

s deťmi do školy, boja sa ženy chodiť cez obec. Netýka sa to len túlavých, aj domácich psov, čo 

majú vlastníka 

Starosta – už som upozornil p. Gállika, ktorého psy sa pohybovali po námestí 

Ing. M. Korenko – prechádzam cestu od Severu do obce, neraz sú tam na prechádzke vlastníci so 

psami, nemajú ich na vôdzke, a môžu kedykoľvek napadnúť človeka, majú otvorené brány a pes 

vybehne. Aspoň v obecnom rozhlase vyhlásiť preventívne, aj opakovane, upozornenie.  

Starosta – môžeme aj raz za dva týždne vyhlásiť, esemesku poslať, v časopise zakaždým uviesť  

PhDr. Z. Čížiková – prípadne sankcionovať ak poznáme vlastníka, aby si dávali už na to pozor.  

Starosta – ani všetci občania možno nevedia že máme k tomu VZN. Navrhujem do budúcna aj 

zriadenie obecnej polície, týmto by sa vyriešili aj takého porušenia. Vyšli k zriadeniu obecnej 

polície nové návrhy, bolo by to v spojení so susednými obcami.  
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Starosta - vyhlásime oznam aj o platnosti VZN k držaniu psa, a keď nám bude známy taký prípad, 

pošleme aj písomné upozornenie.   

PhDr. Z. Čížiková – zatiaľ poslať upozornenie, že porušili VZN tým, že sa pes túlal po verejnom 

priestranstve a ohrozoval občanov. 

 

PhDr. Z. Čížiková – dostávali sme sms na mobil, že sa už nebudú posielať obecné sms  

Starosta – nie neposielať, ale obmedzovať. Obec má asi 350 odberateľov sms, je to posielané cez 

webstránku, cez operátora, ten má limit 150 sms, pri vyššom počte v rámci mesiaca, už tie naviac 

neprejdú, najmä ku koncu mesiaca. Preto sme vyhlásili, aby si občania, ktorí majú smartfón stiahli 

aplikáciu a odhlásili sa z odberu sms.  

PhDr. Z. Čížiková – doručená správa bola nejasná, poslať ešte raz, zrozumiteľne a jasne 

definovať, kto má aplikáciu, aby sa odhlásili zo sms správ.  

Starosta – skúsime ešte raz poslať, jasnejšie, sms má obmedzený počet znakov, ako sa podarí 

vysvetliť, ale pošleme 

 

- Starosta – riešime problém s kanalizáciou, do ktorej sa napojil p. Balog na Bani pri stavbe 

nového rodinného domu, riešiť musíme aj so Strojárňami, lebo je to nimi vybudované. P. Balog 

chce, aby obec zaplatila prečistenie kanalizácie, to však nie, lebo nie je obecná. Potrebujeme s ním 

riešiť aj zámennú zmluvu na komunikáciu Baňa, spodný okruh, pozrel som si priestranstvo na 

cestu, a bude to komplikované vybudovať ju. Terén je úzky, veľké jamy, smetisko, ale 

potrebujeme cestu. 

 

- Starosta – podali sme 21.12.2022 žiadosť na MF SR o preplatenie zvýšených nákladov na 

energie, za plyn sme boli pod limitom tak nepreplatili, ale za elektrinu ešte 31.12.2022 vrátili 

770,- € na účet. Elektrárne menia tarify, počas roka to bola zmena 4x, už teraz máme vyššie 

faktúry, preverím zmluvu a keď budú opäť preplácať, tak požiadame. Verejné osvetlenie 

nevypíname v noci, máme letkové svetlá, paušál na platby.  

 

- Mgr. K. Čupková – ako je to so zmenou lekára v zubnej ambulancii, pokračuje v činnosti? 

Starosta – MUDr. Ivanidesová čerpala do 9. 1. 2023 dovolenku, sme dohodnutí, že sa budeme 

o tom rozprávať. Naďalej pokračuje v poskytovaní stomatologickej starostlivosti. Ak by neboli 

záujemcovia o ambulanciu, môžeme osloviť Prešov, zdravotný odbor, či nevedú evidenciu 

lekárov, ktorí by mali záujem prevziať činnosť. Budem vás informovať. 
 

19.  ZÁVER 
    Uznesenia zo zasadnutia prečítal Ing. Milan Korenko. Starosta obce Mgr. Juraj Šimko 

poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.    

 

V Švábovciach, dňa  13. 01. 2023                                  

 

Zapísala:  Bc. Jarmila Winczlerová 

 

 

Starosta obce :                  Mgr. Juraj Šimko                           .................................................... 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Milan Korenko                        ....................................................    

 

                                          Ing. Ľubomír Tkáč                         .................................................... 

 

 
 


