
UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 04.09.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

A – berie na vedomie 
         1. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.06.2020.
         2. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole.
         3. Správa kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov z rozpočtu obce k 30.06.2020   
         4. Informáciu o možnosti čerpania Korona pôžičku
         5. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie rómskej osady s úpravami.
         6. Informáciu o prevádzke materských škôl a školských táboroch počas letných prázdnin.
       
B  - konštatuje, že
         1. Účasť poslancov je 6/7, 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. Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemkov určených pre IBV SAD 
               1. stavebný pozemok  
                 - parcela  č. KN C 3/87, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 140 m2

                 - parcela č. KN C 3/12, druh pozemku záhrada o výmere 556 m2  
               2. stavebný pozemok  
                 - parcela č. KN C 3/20, druh pozemku trvalý trávy porast o výmere 641 m2

               3. stavebný pozemok  
                 - parcela č. KN C 3/68, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 210 m2

                 - parcela č. KN C 3/66, druh pozemku záhrada o výmere 385 m2                      
               4. stavebný pozemok  
                 - parcela č. KN C 3/78, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 313 m2 
                 - parcela č. KN C 3/69, druh pozemku záhrada o výmere 280 m2

               5. stavebný pozemok 
                 - parcela č. KN C 678/76, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 348 m2 
                 - parcela č. KN C 678/75, druh pozemku záhrada o výmere 45 m2

                 - parcela č. KN C 678/73, druh pozemku záhrada o výmere 211 m2

                 - parcela č. KN C 678/65, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 124 m2 
               6. stavebný pozemok  
                 - parcela č. KN C 678/72, druh pozemku záhrada o výmere 588 m2

                 - parcela č. KN C 678/64, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 129 m2

               7. stavebný pozemok  
                 - parcela č. KN C 678/69, druh pozemku záhrada o výmere 587 m2

                 - parcela č. KN C 678/61, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 164 m2

         3. Odpredaj  pozemku  zapísaného v LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 3/17 druh 
             pozemku  trvalý trávny porast  o výmere 39 m2  Milanovi Orolinovi, Švábovce 173 v celosti, 
             medza  za  cenu  30,- € / 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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej 
             kúpnej zmluvy zo dňa 19.04.2018 pre IBV SAD.
      4. Odpredaj pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela č. KN C 3/18 druh
          pozemku záhrada  o výmere  680 m2 Jakubovi Orolinovi, Švábovce 173  v celosti,  určená na 
          výstavbu  za cenu 55,- €/ 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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej 
          kúpnej zmluvy zo dňa 19.04.2018 pre IBV SAD.
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     5.  Odpredaj  pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela č. KN C 3/22 druh   
          pozemku  trvalý trávny porast  o výmere 33 m2  Pavlovi Slavkovskému a Helene Slavkovskej, 
          Švábovce 112 v 1/1, medza za cenu 30,- €/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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí 
          budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 23.04.2018 pre IBV SAD.
     6.  Odpredaj  pozemkov zapísaných  v LV č. 1 kat. územia Švábovce,  parcely č. KN C 3/13 druh 
          pozemku trvalý trávny porast o výmere 345 m2  a KN C 3/21 druh pozemku záhrada o výmere 
          340 m2 Bc. Simone Kubovovej, Švábovce 112 v celosti, určené na výstavbu za cenu 55,- €/m2, 
          z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.z.
          v znení  neskorších  predpisov  trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov,  pričom  osobitný  
          zreteľ je odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa  23.04.2019 pre
          IBV SAD.
     7.  Odpredaj  pozemku  zapísaného  v LV č. 1 kat. územia Švábovce,  parcela č. KN C 3/11 druh   
          pozemku  trvalý  trávny  porast  o  výmere  80 m2  Milanovi Korenkovi,  Hlavná 47,  Hozelec  
          v celosti, medza za cenu 30,- €/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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej
          kúpnej zmluvy zo dňa 30.07.2018.
      8. Odpredaj pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela č.  KN C 3/19  druh 
          pozemku    trvalý   trávny   porast  o výmere  643 m2   Zdenke Korenkovej,  Lubinská  1649/4, 
          Bratislava – Staré mesto, v celosti, určený na výstavbu za cenu 55,- €/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 
          odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 30.7.2018 pre IBV SAD.
     9.  Odpredaj  pozemku zapísaného v  LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela  č. KN C 3/52 druh  
          pozemku  trvalý  trávny  porast  o výmere  84 m2  Jánovi Korenkovi,  Švábovce 111  v celosti, 
          medza za cenu 30,- €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a  ods. 8  písm.e) 
          zákona č.  138/1991  Zb. z.   v znení neskorších  predpisov  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
          poslancov,  pričom  osobitný zreteľ je  odpredaj  v zmysle  Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
          zmluvy zo dňa 28.06.2018 pre IBV SAD.
    10. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela č.  KN C 3/32  druh 
          pozemku  trvalý trávny porast  o výmere 877 m2  Dušanovi Ilavskému, Švábovce 43 v celosti, 
          určený na výstavbu za cenu 55,- €/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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí  
          budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 28.06.2018 pre IBV SAD.
   11.  Odpredaj pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územie Švábovce,  parcela č. KN C 3/47  druh 
          pozemku  trvalý trávny porast  o výmere  81 m2  medza za cenu  30,- € / m2,  do  podielového 
          spoluvlastníctva Anne Kleinovej, Švábovce 133 v podiele v ½, 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  odpredaj 
          v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 28.03.2018 pre IBV SAD.
   12.  Odpredaj pozemkov zapísaných v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela č. KN C 3/47 druh 
          pozemku  trvalý  trávny  porast  o výmere 81 m2  medza  za cenu 30,- € / m2,  do  podielového 
          vlastníctva v podiele v ½, a parcely určené na výstavbu č.  KN C 3/45 druh pozemku  záhrada
          o výmere 535 m2 a KN C 3/85 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 66 m2 v celosti za
           za cenu 55,- € / m2  Miroslavovi Čákymu, Priečna 6, Spišský  Štiavnik,  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 
           odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 28.3.2018 pre IBV SAD
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    13.  Odpredaj  pozemku  zapísaného v  LV č. 1 kat. územia Švábovce, parcela č. KN C 3/49 druh
            pozemku  trvalý  trávny  porast  o výmere  671 m2 Vladimírovi   Korenkovi,  Švábovce  147  
            v celosti,  určený   na výstavbu   za cenu  55,- €/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 odpredaj v zmysle 
            Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 28.03.2018 pre IBV SAD.
     14.  Odpredaj pozemkov zapísaných v  LV č. 1   kat. územia Švábovce,  Ing.  Jánovi Rusnačkovi,
            Švábovce 49,  parcely  č. KN C 3/55  druh  pozemku   trvalý trávny porast  o výmere  464 m2 
            a KN C 3/82 druh pozemku záhrada o výmere  201 m2  v celosti, určené na výstavbu za cenu 
            55,- € / m2 v celosti,  a parcelu  č. KN C 678/30  druh pozemku trvalý trávny porast o výmere
            64 m2, medza v cene 30,- €/m2, do podielového vlastníctva v podiele v ½, z dôvodu hodného
            hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z.  v znení 
            neskorších predpisov  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ je 
            odpredaj  v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.06.2018 pre IBV 
            SAD
     15. Odpredaj pozemkov zapísaných v  LV č.  kat. územie Švábovce,  Pavlovi Rusnačkovi, Sadova
           451/18, Spišský Štvrtok,  parcelu č. KN C 678/30 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere
            64 m2, medza v cene 30,- €/m2, do podielového vlastníctva v  podiele v ½,  z dôvodu hodného
            osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších
            predpisov  trojpätinovou  väčšinou všetkých poslancov,  pričom  osobitný  zreteľ   je odpredaj
            v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.06.2018 pre IBV SAD. 
     16. Odpredaj   pozemkov  zapísaných  v  LV  č. 1   kat.  územie  Švábovce,  Ing.  Márii  Alexovej,
           Kapustnice 38/13, Vernár, parcelu č. KN C 3/53 druh pozemku trvalý trávny porast  o výmere 
           48 m2 medza za cenu 30,- € / m2,  a parcely určené na výstavbu  č. KN C 3/67  druh  pozemku 
           trvalý trávny porast o výmere 271 m2 a KN C 3/81 záhrady o výmere 398 m2 za cenu 55  €/m2, 
           z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.z.
           v znení  neskorších predpisov  trojpätinovou väčšinou  všetkých  poslancov,  pričom  osobitný
           zreteľ je odpredaj v zmysle  Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa  20.06.2018 pre
           IBV SAD.
     17. Odpredaj  pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcelu  č. KN C 3/70  druh
           pozemku trvalý trávny porast o výmere 39 m2 Ing. Viere Weissovej,  Švábovce 291,  medza za
          cenu 30,- €/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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa
           26.04.2018 pre IBV SAD.
     18. Odpredaj  pozemku  zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce, parcelu č. KN C 3/72  druh 
           pozemku  trvalý  trávny  porast  o  výmere 669 m2  Veronike  Kukla,  Letná  3374/29,  Poprad,
           určený na výstavbu, za cenu 55,- € / m2,  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a
          ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou
           všetkých poslancov, pričom  osobitný zreteľ je  odpredaj v zmysle  Zmluvy o uzavretí budúcej
           budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 26.04.2018 pre IBV SAD.
     19. Odpredaj pozemku zapísaného  v  LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela  č. KN C 3/46  druh
          pozemku  trvalý  trávny  porast  o výmere   33 m2  Bc.  Jarmile  Faronovej,  Petržalská  1639/8,
          Kežmarok v celosti,  medza za cenu 30,- €/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  odpredaj v zmysle  Zmluvy  o uzavretí
          budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.05.2018 pre IBV SAD.
      20. Odpredaj pozemku zapísaného  v LV č. 1 kat. územia  Švábovce,  parcela č. KN C 3/63 druh 
            záhrada  o výmere   601 m2  Bc. Zuzane  Klusovej,  Petržalská  1639/8,  Kežmarok  v  celosti, 
            určený  na  výstavbu za cenu  55,- €/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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí 
            budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.05.2018 pre IBV SAD.
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      21. Odpredaj pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcela č. KN C 3/23 druh 
            pozemku trvalý trávny porast   o výmere  83 m2  Milanovi Korenkovi,  Švábovce 51 v celosti, 
            medza za cenu 30,- €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
            zákona  č. 138/1991  Zb. z.  v znení  neskorších  predpisov  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
            poslancov,  pričom osobitný zreteľ  je odpredaj  v zmysle  Zmluvy  o uzavretí budúcej kúpnej 
            zmluvy zo dňa 04.09.2018 pre IBV SAD.
     22.  Odpredaj pozemkov zapísaných v LV č. 1 kat. územia Švábovce,  parcely  č. KN C 3/50 druh 
            pozemku trvalý trávny porast o výmere 161 m2 a KN C 3/54 druh pozemku záhrada o výmere 
            440 m2  Slavke  Ilavskej,  Švábovce 53  v celosti,  určené  na  výstavbu  za  cenu   55,- € / m2, 
            z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z.
            v znení  neskorších  predpisov   trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov, pričom osobitný
            zreteľ je odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 04.09.2018 pre
            IBV SAD.
      23. Odpredaj pozemkov zapísaných v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcely č. KN C 3/51 druh 
            pozemku záhrada o výmere 551 m2 a KN C 3/83 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 
            50 m2  Nore  Korenkovej,  Švábovce 272  v celosti,  určené  na výstavbu  za cenu  55,- € / m2, 
            z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. z.
            v znení  neskorších  predpisov  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,  pričom  osobitný
            zreteľ je odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 04.09.2018 pre 
            IBV SAD. 
     24.  Odpredaj  pozemkov  zapísaných  v LV č. 1 kat. územia Švábovce, Ing. Miroslave Vaškovej,
            Švábovce 301,  parcely č.  KN C 3/42 druh pozemku záhrada  o výmere 576 m2,  KN C 3/43 
            druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 5 m2  a KN C 3/84 druh pozemku  trvalý trávny
            porast o výmere 19 m2 v celosti, určené na výstavbu v cene 55,- €/m2, a parcelu č.KN C 3/34
            druh  pozemku  trvalý  trávny  porast  o výmere  78 m2 medza  za cenu  30,- € / m2  v  celosti, 
            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  odpredaj  v  zmysle  Zmluvy  o uzavretí  budúcej  kúpnej  zmluvy zo dňa 
            20.06.2018 pre IBV SAD.
      25. Odpredaj  pozemku  zapísaného  v LV č. 1 kat. územia  Švábovce, parcela č. KN C 3/29 druh 
            pozemku trvalý trávny porast o výmere 75 m2 Miroslavovi Korenkovi, Švábovce 47 v celosti, 
            medza za cenu 30,- €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
            zákona  č. 138/1991  Zb. z.  v znení  neskorších  predpisov  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
            poslancov,  pričom  osobitný zreteľ  je odpredaj v  zmysle  Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
            zmluvy zo dňa 21.03.2018 pre IBV SAD.
     26.  Odpredaj pozemku zapísaného  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcely č. KN C 3/33  druh 
            pozemku záhrada o výmere 566 m2 a KN C 3/38 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 
           27 m2  Mgr. Kataríne Čupkovej,  Švábovce 47 v celosti, určené na výstavbu za cenu 55,- €/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  odpredaj  v zmysle  Zmluvy  o uzavretí  budúcej  kúpnej  zmluvy   zo  dňa 
           21.03.2018 pre IBV SAD.
     27. Odpredaj pozemkov zapísaných  v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  parcely č. KN C 3/79 druh 
           pozemku záhrada o výmere  382 m2 a KN C 3/80 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 
           219 m2  Júlii Korenkovej,  Švábovce  65  v celosti,  určené   na výstavbu  za  cenu  55,- € / m2, 
           z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z.
           v znení  neskorších  predpisov  trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov, pričom osobitný
           zreteľ je odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.03.2018 pre
            IBV SAD.
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      28. Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 1 kat.  územia Švábovce,  parcela  č. KN C 3/16  druh 
            pozemku  trvalý trávny porast o výmere 33 m2 Vladimírovi Šimkovi, Švábovce 165  v celosti,
            medza za cenu 30,- €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
            zákona  č. 138/1991  Zb. z.  v  znení  neskorších predpisov  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
            poslancov,  pričom  osobitný  zreteľ  je  odpredaj  v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
            zmluvy zo dňa 18.04.2019 pre IBV SAD.
    29.   Odpredaj pozemkov zapísaných  v LV č. 1  kat. územia Švábovce, parcely č. KN C 3/30 druh 
            pozemku záhrada o výmere 522 m2 a KN C 3/86 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 
           73 m2  Michalovi  Šimkovi,  Švábovce 165 v celosti,  určené  na výstavbu  za cenu 55,- € / 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  odpredaj  v  zmysle  Zmluvy  o uzavretí  budúcej  kúpnej  zmluvy  zo  dňa 
           18.04.2019 pre IBV SAD.
   30.   Odpredaj  pozemkov  zapísaných  v LV č. 1   kat. územia   Švábovce,   Milanovi  Rusnačkovi, 
           Švábovce 136, parcela č. KN C 678/28 druh pozemku záhrada o výmere 76 m2 medza za cenu 
          30,- €/m2, do podielového vlastníctva v podiele v ½, a parcely č. KN C 678/70 druh  pozemku
          záhrada o výmere 545 m2 a KN C 678/62 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 139 m2

           určené na výstavbu za cenu 55,- €/m2 v celosti, 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 odpredaj  v zmysle  Zmluvy o uzavretí
           budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 05.04.2018 pre IBV SAD.
   31.  Odpredaj  pozemkov zapísaných v LV č. 1  kat. územia Švábovce, Jánovi Rusnačkovi, Hlavná 
          39, Hozelec,  parcely č. KN C 678/28 druh pozemku  záhrada o výmere 76 m2,  medza  v cene 
          30,- €/m2,  do podielového  vlastníctva  v podiele v ½,  parcely  č. KN C 678/71 druh pozemku
          záhrada  o výmere 566 m2 a KN C 678/63 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 134 m2 

               určené na výstavbu za cenu 55,- €/m2 v celosti, 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 odpredaj v zmysle Zmluvy o uzavretí 
           budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 05.04.2018 pre IBV SAD.
    32.  Zmluvu s VSD, a.s. o pripojení do distribučnej sústavy so zaplatením pripojovacieho poplatku.

    33.  Rozpočtové opatrenia č. 6 a 7 /2020.
    34.  Výpoveď Ľubomíra Škorňáka LS THERM z nájmu nebytových priestorov k 01.09. 2020. 
    35.  Spracovanie projektu na opravu miestnych komunikácii v obci.    
    36.  Prenájom  priestorov  EL.VE  design, s.r.o. v budove  Obecný klub miestnosť č. 307 o výmere
           43 m2  na  kancelárske účely pre  administratívne  činnosti, od 15.09.2020  na  dobu   neurčitú,
           výška  nájomného  20,- € / m2 + 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
           na prenájom v Obecnom klube.
    37.  Poskytnutie finančného príspevok  Adamovi  Fečundovi  na uľahčenie  osamostatnenia  sa  pri
           odchode z Centra pre deti a rodiny vo výške 500,- €.  
    38.  Odpredaj  pozemku   podľa   geometrického   plánu  č.  50124781-44/20    úradne   overeného
           Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, parcela  č. C KN 4655/2  druh pozemku ostatné
           plochy o výmere 300 m2, ktorý sa odčleňuje od parcely  č.  C KN 4655 druh pozemku ostatné 
           plochy o výmere 2 235 m2, zapísaného v LV č. 1  kat. územia Švábovce,  Pavlíne Mižigárovej,
           Švábovce 213 v celosti, za cenu 7,00 € / 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  majetkovoprávnym 
           vysporiadaním časti pozemku, ktorý žiadateľka užíva a má na nej postavenú stavbu rodinného 
           domu a časť nádvorie.  
   39.   Práce naviac pri budovaní inžinierskych sieti IBV SAD.
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D – neschvaľuje
     1.    Pôvodný program rokovania. 
     2.    Žiadosť Vladimíra Koterbu o odpredaj pozemku časti parcely KN C 2848/1 k.ú. Švábovce

E – uznáša sa 
     1.    Na VZN obce Švábovce č. 1/2020 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

F – volí
1. Mandátovú,  návrhovú komisiu   a   overovateľov    zápisnice   ako  celok   Slavku   Ilavskú 

a Mgr. Juraj Šimko

G – určuje
     1.     Za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

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


