UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 07.05.2020
2. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
3. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Švábovce
4. Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Obce Švábovce
5. Podmienky vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov v IBV
SAD
6. Informáciu o odpredaji pozemkov v časti IBV SAD podľa Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
7. Informáciu o prevádzke materských škôl a školských táboroch počas letných prázdnin
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. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie júl – december 2020
3. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Švábovce za rok 2019
4. Konsolidovanú výročnú správu Obce Švábovce za rok 2019
5. Odpredaj pozemku podľa geometrického plánu č. 17/2020 parcela č. KN C 993/10 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, ktorý sa odčleňuje od parcely
č. KN C 993/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 526 m2 zapísaného
v LV č. 1 k. ú. Švábovce, Danielovi Korenkovi, Švábovce 11 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 nádvoria pri rodinnom dome Švábovce 11.
6. Rozpočtové opatrenia č. 4 a 5 /2020
7. Zmluvu so Spišskou katolíckou charitou o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
sociálnej služby
8. Zmluvu o dielo na vykonanie archeologického výskumu na území stavby: „Švábovce – IBV
Sad“ s Múzeom Kežmarok
9. odpustenie 1-mesačného nájmu nájomcovi Ľubomírovi Škorňákovi – LS THERM z dôvodu
uzatvorenia prevádzky na základe Opatrenia ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19
D – neschvaľuje
1. pôvodný program rokovania
E – uznáša sa
1. na Dodatku č. 3 VZN obce Švábovce 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
2. na Dodatku č. 3 VZN obce Švábovce 1/2015 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov
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F – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Jána Brokeša
a Ing. Martina Orolina
G – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú

Starosta obce:
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