UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 25. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 17. 05. 2019
2. Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
3. Organizáciu školského roka 2019/20 ZŠ s MŠ Švábovce
4. Informáciu o investičných akciách obce
B - konštatuje, že
1. účasť poslancov je 6/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. bod E 2 z 05.04.2019 - rokovať s majiteľmi pozemkov o majetkovom vysporiadaní na
komunikáciu na Bani v cene 6,- €/m2
3. E 1 z 17.05.2019 odporúča starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva preveriť
možnosti a osoby pre DHZ
C – schvaľuje
1. program rokovania doplnený
2. kúpnu zmluvu s Helenou Juházyovou, Štefánikova 446/30, Smižany a Blaženou Juházyovou, Iliašovce 45 na odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov č. KN E 876/1 druh
pozemku orná pôda o výmere 385 m2, parcely č. KN E 876/2 druh pozemku orná pôda o výmere 806 m2, parcely č. KN E 876/4 druh pozemku orná pôda o výmere 212 m2 a parcely č.
KN E 877 druh pozemku orná pôda o výmere 263 m2 zapísaných v liste vlastníctva č. 550
kat. územia Švábovce v podiele Helena Juházyová v 1/4 a Blažena Juházyová v 1/4 týchto
pozemkov za cenu 6 €/m2, na účely vybudovania miestnej komunikácie Švábovce Baňa.
3. žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre FK Švábovce vo výške 2 000 €
4. vybudovanie vodovodných rozvodov s elektrickou prípojkou pre zavlažovanie futbalového
ihriska
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 /2019
6. Plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2019
7. poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 € na zhotovenie slávnostnej hasičskej
zástavy ÚzO DPO SR Poprad
D – neschvaľuje
1. pôvodný program rokovania
E – odkladá
1. rozhodnutie o zavedení paušálu na náhradu cestovného starostovi obce
F– ukladá
1.

kontrolórovi obce pripraviť smernicu o paušálnych náhradách cestovného starostu obce

G – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Slavku Ilavskú
a Mgr. Juraja Šimka
H – určuje
1.

za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú

Starosta obce:

Ing. Ján Mlynár
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