
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 14.09.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

A – berie na vedomie 
            1.    kontrolu plnenia uznesení zo dňa 29.06.2018
            2.    Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole
            3.    Správu kontrolóra obce o stave plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.06.2018 
            4.    žiadosť občanov časti Úsvit o dopravné značenie, osvetlenie a osadenie kríža
            5.    informáciu o investičných akciách
            6.    spracovanie projektovej dokumentácie na IBV SAD pre územné rozhodnutie a stavebné     
povolenie
            7.    informáciu ku komunálnym voľbám 
  
B  - konštatuje, že

1. účasť poslancov je 6/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. bod E 1 z 29.06.2018 – pripraviť osobné stretnutie s predsedom PD k riešeniu umiestnenia 

útulku – ostáva v plnení 

C – schvaľuje 
1. program rokovania 
2. navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 FK Švábovce v sume 1 300,- € 
3. spracovanie žiadosti o NFP na podporu vybudovania bezplatných WiFi sietí na verejných 

miestach 
4. Rozpočtové opatrenia č. 4, 5/2018  
5. odpredaj časti pozemku zapísaného v LV č. 2313 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C

2148  druh  pozemku  ostatné  plochy  vo  výmere  285  m2 s vlastníckym  podielom  Obce
Švábovce v 213/285 t.j. 213 m2, za cenu 7,- €/m2, Milanovi Hertelymu, Hôrka Kišovce 253,
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  predmetná  parcela  už  bola  odpredaná  Slovenským
pozemkovým  fondom  kupujúcemu,  ale  vklad  nebol  zrealizovaný  z dôvodu  ukončenia
pozemkových úprav v obci.  

D – uznáša sa na 
1. Dodatku č. 6 VZN 10/2011 obec Švábovce o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Švábovce 

E – odporúča starostovi obce
1. zistiť možnosť označenia lokality Úsvit a Sever na ceste E 18
2. rokovať so stavebníkmi IBV Sever o dobudovaní miestnej komunikácie
3. preveriť podmienky držania psov bojového plemena

F – ruší
1. uznesenie C 4 zo dňa 29.06.2018: Zmluvu o budúcej zámennej zmluve Obce Švábovce s Ing.

Margitou Eckhausovou a Ing. Bernhardom Eckhausom o zámene pozemkov č. KN C 3/32, 3/33,
3/34, 3/65, 3/66, 3/67 v kat. území Švábovce pre IBV SAD, 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 pozemky
budú určené na výstavbu komunikácie a vysporiadania vlastníctva pozemkov pre IBV SAD 
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G – volí
1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Ľubomíra Tkáča  a Ing.

Martina Orolina

H – určuje
           1.    za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 


