UZNESENIE
zozasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 17. 05. 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 05. 04. 2019
2. Žiadosť p. M. Hertelyho o prehodnotenie ceny pozemku č. 2148
3. Správu kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce k 31.03.2019
4. Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
5. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Švábovce za rok 2018
6. Informáciu o DHZ obce Švábovce
7. Informáciu k zorganizovaniu akcie Stavanie mája a Deň detí
B - konštatuje, že
1. účasť poslancov je 7/7, 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. bod E 2 z 05.04.2019 - rokovať s majiteľmi pozemkov o majetkovom vysporiadaní na
komunikáciu na Bani v cene 6,- €/m2
4. bod E 3 z 05.04.2019 - pripraviť kúpne zmluvy a zámenné zmluvy k majetkovému
vysporiadaniu komunikácie na Bani
C – schvaľuje
1. program rokovania doplnený
2. uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
s Ľubomírom Ludvikom WINDOORS
3. Rozpočtové opatrenia č. 3 /2019
D – neschvaľuje
1. pôvodný program rokovania
E – odporúča starostovi obce
1. a poslancom obecného zastupiteľstva preveriť možnosti a osoby pre DHZ
2. zaslať útulku OZ Cesta za domovom upozornenie na dodržiavanie VZN č. 8/2008
a VZN č. 1/2018 na základe sťažností zaslaných na Obec Švábovce
3. preveriť možnosti zachytávania dažďovej vody na pozemku Michala Rušina
na Dolinky II.
4. preveriť zriadenie kompostoviska na OÚ ŽP Poprad
5. zakúpiť fotopascu a namontovať ju na čierne skládky
6. upozorniť PD Švábovce na zákaz pálenia plastov a obalov
F – ruší
1. uznesenie C 7 z 08.02.2019 schválenie Nájomnej zmluvy s Agroosivom Úsvit, s.r.o.
o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú. Švábovce
G – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Ján Brokeš
a Ing. Martin Orolin
H – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú
Starosta obce:

Ing. Ján Mlynár
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