UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 16. 08. 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25. 06. 2019
2. Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
3. Správu kontrolóra obce o stave plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce
k 30.06.2019
4. Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe
5. Žiadosť starostu obce Švábovce, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1,
b) názov ŽoNFP: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce“
6. informáciu o verejnom obstarávaní na spracovanie projektovej dokumentácie na projekt
„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce“
7. Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu úveru
8. Informáciu o stave DHZ
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. že ciele predkladaného projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci
Švábovce“ sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
a s Územným plánom obce Švábovce
C – schvaľuje
1. program rokovania doplnený
2. Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
3. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Švábovce za rok 2018
4. Konsolidovanú výročnú správu Obce Švábovce za rok 2018
5. Dodatok č. 17 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Švábovce
6. Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP IBV SAD
7. Dodatok č. 1 k Sadzobníku cien verejnoprospešných služieb poskytovaných obcou Švábovce
8. Zmluvu na spracovanie nenávratného finančného príspevku k projektu „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce“ s Rozvoj Spiša, Spišská Nová Ves
9. a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1, za účelom realizácie
projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce“
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
10. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 3/5, druh
pozemku trvalé trávnaté plochy o výmere 45 m2 Jánovi Korenkovi, Švábovce 30, za cenu
30,00 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č.
138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený, že obec
pozemok odpredáva v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 181/2018/1 zo dňa
27.06.2018 uzatvorenej pre majetkovoprávne vysporiadanie pre IBV SAD, pričom Ján
Korenko odpredal Obci Švábovce pozemky v tejto lokalite.
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11. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 3/41 druh
pozemku trvalé trávnaté plochy o výmere 25 m2 Pavlovi Korenkovi za cenu 30,00 €/m2,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb.z. v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený, že obec pozemok
odpredáva v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 181/2018/7 zo dňa 14.03.2019
uzatvorenej pre majetkovoprávne vysporiadanie pre IBV SAD, pričom Pavol Korenko
odpredal Obci Švábovce pozemky v tejto lokalite.
12. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 3/59 druh
pozemku trvalé trávnaté plochy o výmere 138 m2 do spoluvlastníckych podielov Rudolfovi Čákymu, Poprad Ludvíka Svobodu 2589/66 v podiele 2/3 a Anne Repkovej, Poprad Záborského
2908//10 v podiele 1/3, za cenu 30,00 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, pričom osobitný
zreteľ je zdôvodnený, že obec pozemok odpredáva v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
č. 181/2018/15 zo dňa 23.05.2019 uzatvorenej pre majetkovoprávne vysporiadanie pre IBV
SAD, pričom Rudolf Čáky a Anna Repková odpredali Obci Švábovce pozemky v tejto lokalite
13. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 3/64 druh
pozemku trvalé trávnaté plochy o výmere 43 m2 Anne Korenkovej, Poprad Banícka 804/26, za
cenu 30,00 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený,
že obec pozemok odpredáva v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 181/2018/16 zo dňa
28.06.2018 uzatvorenej pre majetkovoprávne vysporiadanie pre IBV SAD, pričom Anna
Korenková odpredala Obci Švábovce pozemky v tejto lokalite
14. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcelu č. KN C 3/65 druh pozemku trvalé trávne plochy o výmere 98 m2 Michalovi Korenkovi, Švábovce 140, za cenu
30,00 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený, že obec
pozemok odpredáva v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 181/2018/17 zo dňa
03.09.2018 uzatvorenej pre majetkovoprávne vysporiadanie pre IBV SAD, pričom Michal
Korenko odpredal Obci Švábovce pozemky v tejto lokalite
15. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcely č. KN C 3/40 druh pozemku trvalé trávne plochy o výmere 25 m2 a KN C č. 678/23 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 163 m2 Márii Korenkovej, Švábovce 123, za cenu 30,00 €/m 2, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.z. v znení
neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený, že obec pozemok odpredáva v
zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 181/2018/7 zo dňa 16.05.2018 uzatvorenej pre
majetkovoprávne vysporiadanie pre IBV SAD, pričom Mária Korenková odpredala Obci Švábovce pozemky v tejto lokalite
16. Smernicu č. 1/2019 o postupe pri výpočte finančnej náhrady za používanie súkromných
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
17. Úver vo výške 150 000 € na IBV SAD
18. Rozpočtové opatrenie č. 5, 6/2019
19. Likvidáciu čiernej skládky „Švábovce – Baňa“
20. Finančný príspevok OZ MONS CANTRI Hozelec na podporu vydania knihy vo výške 200 €
D – neschvaľuje
1. pôvodný program rokovania
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E – uznáša sa na
1. Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Švábovce
2. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
F– odporúča starostovi obce
1. Preveriť podmienky dobudovania komunikácií
2. Prejednať najvýhodnejšiu ponuku úveru
3. Preveriť možnosti čerpania fondu štátneho bývania
G – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Martina
Orolina a Ing. Ľubomíra Tkáča
H – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú

Starosta obce:

Ing. Ján Mlynár

.............................................................

