
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 14.12.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

A – berie na vedomie 
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 29.10.2018 a 30.11.2018
2. Správu kontrolóra obce o stave plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.09.2018
3. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019, 2020 s 2021  
4. Rozpočet obce na rok 2020 a 2021 
5. Školský vzdelávací program na šk. rok 2018/2019 ZŠ s MŠ Švábovce

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 doplnený
2. Sadzobník cien verejnoprospešných služieb poskytovaných obcou Švábovce na rok 2019
3. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške : DHZ Švábovce 3 300,- €, Futbalový 

klub Švábovce  5 000 €,  Stolnotenisový  oddiel  1 000,- €,  Rímskokatolícka  cirkev  
Hozelec, farnosť Švábovce  2 000,- €,  CZ  Evanj.  cirkvi a.v.  Švábovce 2 000,- €,  OZ 
Švábovské ratolesti 2 000,- €,  OZ Klub švábovčanov 2 000,- €   

4. Rozpočet obce na rok 2019 
5. Rozpočtové opatrenia č. 11, 12/2018
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019
7. Zakúpenie viacúčelového zametacieho stroja podľa ponuky   

D – neschvaľuje 
                   1.  pôvodný program rokovania

E – uznáša sa na
                   1.  Dodatku č. 10 k VZN č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
                        materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce  
                   2.  VZN č. 1/20I8 o čistote a poriadku na území obce Švábovce
                   
F – odporúča starostovi obce  
                   1.  zapracovať pripomienky do VZN č. 1/20I8 o čistote a poriadku na území obce Švábovce 
                   2.  riešiť situáciu s poštou        

G – splnomocňuje starostu obce 
                   1.  upravovať  v  priebehu  roka   2019  ukazovatele,  limity  a úlohy   pri  dodržaní    výšky 
                        schválených príjmov a výdavkov

   2.  povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce ak sa 
        zabezpečí  jeho náhrada  vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume max. 
        3 000,-€ v jednom prípade

                   3.  povoľovať presun  rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného  rozpočtu,  pričom
                        sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max. 5 000,- € 
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H – volí
                1.  mandátovú,  návrhovú  komisiu  a  overovateľov  zápisnice ako  celok  Slavku Ilavskú        
                     a Mgr. Juraja Šimka 

I – určuje
1. za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

               

Starosta obce:     Ing. Ján Mlynár                               .............................................................


