
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 14.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

A – berie na vedomie  

         1. kontrola plnenia uznesení zo dňa 10.12.2019 

         2. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019  

         3. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole,  

         4. informácia o spôsobe VO sietí v IBV SAD     

         5. správu VČS DHZ Švábovce  

                

B  - konštatuje, že 

         1. účasť poslancov je 5/7, 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,- €/m
2
  

 

C – schvaľuje  

         1.  program rokovania doplnený  

         2.  ukončenie nájmu Domu smútku s firmou Charon – Jozef Király k 31.12.2019  

         3.  prenájom  Domu smútku  spoločnosti  Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o. Spišská  

              Belá od 1.3.2020 s mesačným nájomným vo výške 50,- € + spotreba el.  energie, z dôvodu  

              hodného  osobitného  zreteľa  v zmysle  § 9a  ods. 9 písmeno c)  zákona  č. 138/1991 Zb.z.  

              v znení   neskorších  predpisov  trojpätinovou  väčšinou  všetkých   poslancov,  ktorým   je  

              naliehavé   riešenie   nájmu  Domu smútku so správou cintorína a oprávnením  a  je  jediný  

              žiadateľ o prenájom  

         4.  odkúpenie  pozemkov  podľa  geometrického  plánu  č. G1-78/2020, úradne overeného dňa  

              31.01.2020 parcela č . KNC 715/25  druh  pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere   

              109 m
2
 a  č. KN C 715/26  druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere  79 m

2
 od  

              vlastníkov v ich   spoluvlastníckych   podieloch    v   oboch   parcelách   Anna  Štrauchová,  

              Švábovce 14 v  podiele v ¼,  Mária Kubošiová, Popradská 7 Hozelec  v podiele v ¼,  Anna  

              Tkáčová, Švábovce 282 v podiele v ¼,  Iveta Kleinová, Švábovce 97 v podiele v 1/8 a  Ing.  

              Peter  Mlynár, Švábovce  45  v  podiele  v 1/8  za  cenu  30,- €/m
2
,  trojpätinovou  väčšinou  

              všetkých poslancov, za účelom vybudovania podzemných elektrických sietí pre IBV SAD 

          5. odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2257 kat.  územia  Švábovce,  parcela č. KN C 2152 

              druh pozemku ostatné   plochy  o  výmere  175 m
2
  do spoluvlastníckych  podielov  Helene 

              Byvalcovej,  Poprad,  ul. Bajkalská  č. 2337/7  v  podiele 1/2 a Mariánovi Gilakovi, Hôrka  

              Kišovce 292  v podiele 1/2, za cenu 10,00 € / m
2
,  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  užívajú  žiadatelia  ako  súčasť rodinného domu s dvorom  

              a záhradou   

          6. prenájom priestorov JT imex s.r.o. v budove Obecný klub miestnosť č. 321 o výmere 43m
2
  

              za účelom zriadenia predajne,  od 1.3.2020 na dobu neurčitú, výška nájomného 20,- €/m
2
 +  

              služby spojené s užívaním priestorov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a  

              ods.9,  písmeno c)  zákona č. 138/1991 Z.z.  v znení neskorších predpisov, pričom osobitný  

              zreteľ je zdôvodnený dostatkom voľných priestorov na prenájom v Obecnom klube 

          7. Zmluvu s VSD a.s.  o uzavretí  budúcej  Zmluvy o zriadení  vecného bremena  na  uloženie  

              Podzemného vedenia k IBV Hosa Matúš 

          8. Dodatok  č. 18  k  Zmluve o zbere, odvoze  a zneškodňovaní  komunálneho  odpadu z obce  

              Švábovce s Brantner Poprad s.r.o.        
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D – neschvaľuje 

          1.  pôvodný program rokovania  

          2.  zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby  

               zariadenia Spišská katolícka charita Spišský Štiavnik  

 

E – odporúča starostovi obce 

          1.  vyžiadať technické riešenie reklamnej plochy JT imex, s.r.o.  

          2.  preveriť podmienky spolupráce so Spišskou katolíckou charitou    

 

F – poveruje  

1. vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v obci Švábovce kontrolnú skupinu  

        v zložení: vedúci – Jozef Slavkovský   

        členovia - Ing. Peter Čaky, PhD. 

                         Júlia Korenková  

                         Mgr. Katarína Čupková  

                         Samuel Slavkovský  

                         Vladimír Korenko             

 

G – volí 

            1.  mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Mgr. Juraj Šimko          

                 a Ing. Ľubomír Tkáč 

       

H – určuje 

           1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú  

 

 

 

Starosta obce:                                      ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


