UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 07.05.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.02.2020
2. Informáciu o zasadaní krízového štábu obce Švábovce
3. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019
4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
5. Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu návratných zdrojov
6. Informáciu o investičných akciách
7. Informáciu z výročnej členskej schôdze FK Švábovce
8. Správu kontrolóra obce o stave plnenia rozpočtu obce k 31.03.2020
9. Správu kontrolóra obce k evidencii žiadosti o poskytnutí informácií podľa Zákona
slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.
10. Informáciu o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby od Nemocnice Poprad
11. Informáciu o výsledku volieb do NR SR 2020
B - konštatuje, že
1. účasť poslancov je 7/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. ostáva v plnení bod E 2 z 05.04.2019 - rokovať s majiteľmi pozemkov o majetkovom
vysporiadaní na komunikáciu na Bani v cene 6,- €/m2
C – schvaľuje
1. Program rokovania doplnený
2. Individuálnu účtovnú závierku obce za rok 2019
3. Záverečný účet Obce Švábovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
4. Výsledok hospodárenia obce na účely tvorby rezervného fondu vo výške 116 231,88 €
5. Úpravu výšky dotácie podľa VZN č. 11/2009 Dodatok č. 11 so znížením o 15% počas doby
prerušenia prevádzky ZŠ s MŠ Švábovce a EMŠ Švábovce na základe Opatrenia ÚVZ SR
na zamedzenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19
6. Úpravu výšky dotácie z rozpočtu obce poskytnutej v zmysle VZN č. 4/2005 na rok 2020
7. Rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3/2020
8. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
prijatie úveru vo výške 300 000,- Eur, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:SK2020372541,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
na financovanie prevádzkových a kapitálových výdavkov
9. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2257 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 2153
druh pozemku ostatné plochy o výmere 16 m2 Marekovi Glodžákovi, Hôrka, Kišovce 289
v celosti, za cenu 10,00 € / m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený, že obec pozemok neužíva,
dlhodobo ho užíva žiadateľ ako súčasť záhrady pri rodinnom dome č. Hôrka, Kišovce 289
10. Zakúpenie stolov do Obecného klubu
11. Úpravu nájomného nájomcom Obce Švábovce z dôvodu uzatvorenia prevádzok na základe
Opatrenia ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 podľa Prílohy č. 1
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D – neschvaľuje
1. pôvodný program rokovania
2. žiadosť o finančnú podporu OZ MONS CASTRI
3. ponuku firmy MG pracovnej zdravotnej služby
E – odporúča starostovi obce
1. pripraviť list rozpočtovým organizáciám o krátení príspevku dotácie z rozpočtu obce na rok
2020, resp. presunu príspevku na ďalší rok, z dôvodu obmedzenia ich činnosti v čase
mimoriadnej situáciu pre šírenie ochorenia COVID-19
F – odstupuje
1. od nájomnej zmluvy s JT imex, s.r.o. z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok,
k 31.03.2020
G – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok PhD. Zuzanu Čížikovú
a Danu Liptákovú
H – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú

Starosta obce:
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