UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 18.06.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení zo dňa 23. 04. 2021
2. Správu kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
3. Správu kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce
k 31.3.2021
4. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Švábovce
za rok 2020
5. Dodatok Správy nezávislého audítora
6. usporiadanie slávnostnej akcie pri príležitosti 50. výročia ukončenia ťažby
mangánovej rudy v spolupráci s Baníckym cechom horný Spiš
7. Žiadosť Milana Zatkovského – Caffe bar u Richtára o vybudovanie protihlukovej
steny
8. Žiadosť ZŠ s MŠ Švábovce o finančný príspevok na opravu lavičiek v MŠ
9. usporiadanie letných kultúrnych akcii
B - konštatuje, že
1. účasť poslancov je 7/7, 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
C – schvaľuje
1. Program rokovania
2. Zmluvu o budúcej zámennej zmluve na nehnuteľnosti s Vojtechom Balogom
o majetkovom vysporiadaní na miestnu komunikáciu na Bani
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie júl – december 2021
4. Plat hlavného kontrolóra obce od 01.06.2021 vo výške 1,54 priemernej mesačnej
mzdy v NH a mesačnú odmenu 30 %
5. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy s Východoslovenskou distribučnou, a.s.
o rozšírení distribučnej sústavy PDS „Švábovce, IBV Baňa – TS, NN“
6. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo stavby: „IBV „Sad“, Švábovce“ s MIGI spol., s.r.o.
7. Rekonštrukciu ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v ObZS Švábovce
8. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Švábovce za rok 2020
9. Konsolidovanú výročnú správu Obce Švábovce za rok 2020
10. Navýšenie nákladov na el. rozvody IBV SAD
11. Memorandum o partnerstve a spolupráci nadácie PSK
12. Odpredaj časti parcely č. KN C 3/34 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere
78 m2 zapísaného v LV č. 2537 k.ú Švábovce, vo vlastníckom podiele v 1/3 t.j.
26 m2 za cenu 55,00 €/m2, Ing. Vladimírovi Rusnačkovi a Bc. Vilme Rusnačovej,
Švábovce 25, 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 odpredajom pozemku
za účelom vysporiadania prístupu k pozemku – záhrada rodinného domu č. 116
a jeho užívaniu bez obmedzenia, pričom obec predmetný pozemok nevyužíva.
13. Rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6 a 7/2021
14. Opravu miestneho rozhlasu podľa predloženej cenovej ponuky MKhlas
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D – neschvaľuje
1. Žiadosť Vladimíra Koterbu o prenájom pozemku
E – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok PhDr. Zuzanu
Čížikovu a Ing. Ľubomíra Tkáča
F – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovu

Starosta obce:

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

