
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 20.11.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 

 

A – berie na vedomie  

1. Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 20.10.2020 

2. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 04.09.2020 

         3.  Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách 

         4.  Správu kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov z rozpočtu obce  

              k 30.09.2020    

         5.  Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  

              a drobné stavebné odpady      

         6.  Návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 

         7.  Návrh rozpočtu obce na rok 2021, 2022 a 2023 

         8.  Informácie o príprave nového programového obdobia 2021 – 2027 – členstvo v Území  

              udržateľného mestského rozvoja „Podtatranské UMR“  

         9.  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Švábovce za šk. rok 2019/2020   

       10.  Žiadosť Marcela Vasičáka, Švábovce 8 o prenájom nebytových priestorov  

       11.  Návrh VZN na úpravu poplatkov v školských zariadeniach 

       12.  Organizáciu Mikuláša  

        

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,- €/m
2
  

 

C – schvaľuje  

         1. Program rokovania doplnený  

         2. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s VSE a.s. 

         3. Prenájom nebytových priestorov Rudolfovi Žigovi, Švábovce 231, v suteréne Obecného  

             klubu o výmere 59 m
2
 za účelom vykonávania podnikateľských remeselných činností od  

             01.12.2020 na dobu neurčitú, výška nájomného 20,00 €/rok/ + služby, z dôvodu hodného  

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

             neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ  

             je zdôvodnený dostatkom voľných priestorov v Obecnom klube 

        4.  Zníženie nájomného nájomcovi Milan Zatkovský Caffe Bar u Richtára vo výške 50% na  

             dobu tri mesiace, z dôvodu uzatvorenia prevádzky na základe opatrení pre zamedzenie  

             šírenia ochorenia COVID-19      

         5. Žiadosť o NFP z envirofondu na zakúpenie malotraktora 

         6.  Vypracovanie zastavovacej štúdie pre časť Baňa 

         7.  Zvýšenie príspevku na mzdy a prevádzku v MŠ, ŠKD a ŠJ 

         8.  kúpu kamerového systému 

         9.  Dodatok č.1/2020 k Zmluve s Rosničkou a.s. o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ  

              na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy v školskom roku  

              2020/2021 

       

D – neschvaľuje 

          1.  pôvodný program rokovania  
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E – súhlasí   

1. S nevypísaním Obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebného pozemku č. 5 v IBV SAD  

2. S vykonaním stavebných úprav v suterénnych priestoroch nájomcom Rudolfom Žigom 

v zmysle podanej žiadosti  

 

F – volí 

1. mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Mgr. Juraja Šimka  

a Ing. Ľubomíra Tkáča 

       

G – určuje 

           1.   za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú  

 

 

 

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

 

 

 
 


