Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 20.02.2017 o 18.00 hod.
Počet poslancov:
9
Prítomní poslanci:
6
Cyril Melega, Ján Povec, Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Samuel Bendík
Ospravedlnení:
3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan
Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Dana Hojnošová, kontrolór obce
Ďalší prítomní: Tomáš Paľuch, Miloš Marčišovský (Mimoklub), Karol Dzurík (Horská služba), Mgr.
Veronika Luňáková – sociálna pracovníčka obce
Program:
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová. Privítala
prítomných poslancov a prítomných hostí obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Schválenie programu.
Starostka obce predložila na schválenie program zasadnutia. Program bol doplnený o ďalšie body
schválenie Dodatku č. 2 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby, Schválenie zmeny
rozpočtu, Schválenie súpisných a orientačných čísiel, riešenie čiernych skládok na obci (ul. Poľná, ul.
Slovenského raja).
Za overovateľov boli určení: Cyril Melega, Ján Povec
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Veronika Luňáková
3. Žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky na Čingove pre HS
Žiadosť predniesol Karol Dzurík za Horskú službu. Možnosť prenájmu verejného priestranstva
a chatky pre Horskú službu. Horská služba chce vytvoriť informačné centrum, požičovňu výstroja a
sprístupniť malú ferratu k jaskyni na dolnom parkovisku v lokalite Čingov. Horská služba chce
skultúrniť verejné priestranstvo pri parkovisku na Čingove a zároveň opraviť chatku, ktorá bola
umiestnená na začiatku parkoviska a slúžila ako predajňa suvenírov. Uvedená chatka je vo vlastníctve
obce Spišské Tomášovce. Chatka si vyžaduje vyššie investície – zabezpečenie mreží, výmena strechy.
P. Dzurík navrhol, že nájom môžu platiť vo výške 200 € ročne, avšak náklady na opravu chatky môžu
byť vo výške 3000 €. Poslanci súhlasia s nájomnou zmluvou avšak je potrebné presne určiť zmluvné
podmienky. OZ odporúča vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy na päť rokov s presne stanovenými
podmienkami. Poslanci požiadali p. Dzuríka zástupcu Horskej služby, aby pripravil vyčíslenie nákladov
opravu chatky do najbližšieho zastupiteľstva , ktoré sa bude konať dňa 13.3.2017.
4. Schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou Spišské Tomášovce a Mimoklubom v zastúpení
Milošom Marčišovským
Miloš Marčišovský predniesol žiadosť o prenájom pozemku pri Mimoklube o rozlohe 48 m2, kde chce
zriadiť detské ihrisko. Možnosť prenájmu podľa VZN v sume 8,50 € za 1m2 ročne. Výsledná suma je
408 €/12 mesiacov. Žiadosť je o nájom po dobu 10 rokov. Pán Marčišovský následne požiadal
o možnosť zníženia sumy za nájom z dôvodu vyasfaltovania priestoru pred Mimoklubom na vlastné

náklady. Vyasfaltovanie ho z vlastných nákladov stálo 2600 €. OZ odporúča spracovanie nájomnej
zmluvy podľa dohodnutých podmienok.
5. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Spišské Tomášovce
OZ bolo informované o potrebe prijatia nového VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce, ktorým sa upravuje výška dotácie na rok 2017.
Poslanci VZN schválili.
6. Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z SFZ na výstavbu ihriska, architektonická štúdia,
geometrický plán nového ihriska
Starostka obce informovala o možnosti podania projektu prostredníctvom výzvy Slovenského
futbalového zväzu na vybudovanie športového ihriska. Je možnosť získania dotácie do výšky
50 000 €. Projektantkou Ing. Marcelou Vitkajovou bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie
na umiestnenie futbalového ihriska o rozlohe 90 x 50 m. Súčasťou žiadosti o dotáciu je aj oplotenie
ihriska pletivom. OZ súhlasí s podaním žiadosti a financovaním. Potrebné je však ešte doriešenie
prístupu na ihrisko.
7. Schválenie Dodatku č. 2 VZN č 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
poskytované sociálne služby
Z dôvodu možnosti čerpania finančných transferov v rámci projektu Národný projekt Podpora
opatrovateľskej služby bolo možné zamestnať pracovníčku, ktorá vykonáva opatrovateľské služby na
plný pracovný úväzok. Znížené náklady za opatrovateľské služby umožňujú zníženie sumy za úhradu
za sociálne služby na sumu 0,60 € na hodinu. Z dôvodu ochrany príjmu prijímateľov sociálnej služby
navrhujeme zníženie úhrady na 0,60 € /hod ak je rozhodnutím o odkázanosti odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, a 1,20 € na hodinu v prípade ak nie je rozhodnutím o odkázanosti odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby. OZ predmetný dodatok schválilo.
8. Žiadosť o poskytnutie sály na výstavu pre SZCH ZO Spišské Tomášovce
SZCH ZO Spišské Tomášovce podali žiadosť, o poskytnutie sály kultúrneho domu na výstavu drobných
zvierat v Spišských Tomášovciach, ktorá je plánovaná v dňoch 20. – 22.10.2017. Na prípravu
a zlikvidovanie výstavy žiadajú o poskytnutie sály v dňoch 16.10.2017 – 23.10.2017. OZ odporúča
žiadosť SZCH ZO Spišské Tomášovce vyhovieť.
9. Smernica o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci
zákona 211/2000
Okresná prokuratúra podala podľa § 23 ods.1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre na Obec Spišské
Tomášovce protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišské Tomášovce č.
4/2011 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti pričom obec predmetné
VZN uznesením č. zrušila. Starostka obce informovala o pripravenej Smernici o zásadách evidencie,
vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci zákona 211/2000, ktorú poskytla
k nahliadnutiu aj poslancom. Na základe protestu prokurátora je vybavovanie sťažnosti prijaté
vnútorným predpisom v zmysle ust. 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. s platnosťou od 01.03.2017. OZ
prijatie Smernicu o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti vzalo OZ na
vedomie.

10. Informáciu o rozpočte k žiadosti o dotáciu na výmenu strešnej krytiny, výmenu okien,
podkroví a zateplenie obecnej budovy.
Starostka obce informovala poslancov o cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie
spoločnosti Tatra ateliér – Modernizácia a revitalizácia obecnej budovy – Spišské Tomášovce vo výške
22 500 €. Projektová dokumentácia je potrebná k podaniu žiadosti o dotáciu, ktorú je možné žiadať
z Envirofondu alebo Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z dôvodu nevypriadaných
vlastníckych vzťahov však je riziko neschválenej žiadosti. Starostka informovala o možnosti riešenia
havarijného stavu obecnej budovy na ul. Školskej č. 3. Je potrebné zrealizovať 12 strešných výkerov,
výmena strešnej krytiny, výmena okien v salóniku. OZ schválilo riešenie havarijného stavu obecnej
budovy vo výške 22 000 €. Z dôvodu nevyužitia projektovej dokumentácie OZ zrušilo uznesenie č.
4/2017, ktorým sa schválilo spracovanie projektovej štúdie Ing. Jaroslavom Hasajom a energetického
auditu Ing. Krajňákom na objekt Obecnej budovy.
11. Schválenie súpisných a orientačných čísel
OZ bolo informované o potrebe schválenia súpisných a orientačných čísel na rodinný dom ul.
Kostolná 23/6 rodinný dom, ul. Dubová 610/34, rodinný dom ul. Smreková 611/32. OZ schválilo
súpisné a orientačné čísla.
12. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Zmena rozpočtu je vykonaná z dôvodu zmeny účtovania školskej jedálne z mimorozpočtových
prostriedkov na rozpočtové. Príjem o 23 000 € vyšší – príjem za stravníkov a výdaj o 23 000 € vyšší na
faktúry na potraviny. Zmena rozpočtu je vykonaná o príjem dotácie na odvodnenie ul. Smrekovej,
ktorá bola poskytnutá 31.12.2016 – zapojenie do rozpočtu v roku 2017, príjem vyšší o 6 000 €
a zároveň výdaj vyšší o 6 000 € a to na určený cieľ – odvodnenie ul. Smrekovej. Poslanci OZ schválili
13. Protest prokurátora proti VZN obce Spišské Tomášovce č. 5/2015 o podmienkach
pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej
kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní
odpadových vôd v katastrálnom území obce Spišské Tomášovce
Starostka obce informovala, že dňa 27.01.2017 bol na obec Spišské Tomášovce doručený protest
prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a/ § 23 ods. 1 s poukazom na § 27 zákona č. 153/ Z. z.
o prokuratúre proti VZN obce Spišské Tomášovce č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom území obce
Spišské Tomášovce. Prokurátor navrhol protest prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a napadnuté VZN obce Spišské Tomášovce č. 5/2015 zrušiť ako nezákonné, prípadne
nahradiť novým všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. VZN je po tejto stránke odlišná do právnych
predpisov v niektorých pojmoch, vyžadovanie faktúry o vyčistení žumpy je akt nad rámec zákona. OZ
na základe podnetu prokurátora navrhuje VZN nahradiť novým. Po odchode niektorých poslancov OZ
nebolo uznášania schopné, preto nebolo možné VZN zrušiť uznesením.
14. Protest prokurátora proti VZN obce Spišské Tomášovce č. 6/2015
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce

o správe

Starostka obce informovala, že dňa 13.12.2017 bol na obec Spišské Tomášovce doručený protest
prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a/ § 23 ods. 1 s poukazom na § 27 zákona č. 153/ Z. z.

o prokuratúre proti VZN obce Spišské Tomášovce č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území obce Spišské Tomášovce. Aj po konzultácii s právnikmi nie je jasné napadnutie niektorých častí
VZN. Napadnutie § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, kde je určenie tlecej doby
minimálne 10 rokov. Na základe uvedených nedostatkov OZ prerokovalo protest prokurátora. OZ
navrhuje vyhovieť protestu prokurátora len čiastočne. Z dôvodu odchodu poslancov OZ nie je
uznášania schopné, preto nebolo možné VZN zrušiť uznesením. VZN bude na najbližšom
zastupiteľstve prijaté novým uznesením.
15. Rôzne
Riešenie čiernych skládok na ulici Poľnej a na ulici Slovenského raja
OZ diskutovalo o probléme čiernych skládok, ktoré sú pravidelne likvidované na náklady obce
a opätovne vznikajú na tých istých miestach. OZ navrhlo zakúpenie a nainštalovanie fotopasce na
dané miesta.
Verejné obstarávanie na tlač knihy
OZ bolo informované o ponuke na tlač knihy o obci Spišské Tomášovce. Suma presahuje výšku 12 000
€, čím by bolo potrebné vykonať verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko a následne bude
vybraná ponuka, ktorá zabezpečí primeranú kvalitu tlače.
Projektová dokumentácia zberného dvora
Starostka obce informovala o vypracovaní projektovej dokumentácie na zberný dvor. Cena za
projektovú dokumentáciu bude vo výške 3 000 €. Obec sa chce uchádzať o finančné prostriedky cez
Operačný program Kvalita životného prostredia, ktoré vyhlásilo výzvu na vybudovanie zberných
dvorov.

Zapísala : Mgr. Veronika Luňaková

Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 20.02.2017

Uznesenie 8/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý
je nasledovný:
1. Žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov pre HS
2. Žiadosť o nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMO KLUB s.r.o.
3. Schválenie VZN č. 1/2017 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce
4. Informácia o žiadosti o dotáciu z SFZ na výstavbu ihriska, architektonická štúdia,
geometrický plán nového ihriska
5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
poskytované sociálne služby.
6. Žiadosť o poskytnutie sály kultúrneho domu na výstavu pre SZCH ZO Spišské Tomášovce
7. Smernica o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci
zákona 211/2000
8. Informácia o rozpočte k žiadosti o dotáciu na výmenu strešnej krytiny, výmena okien
v podkroví a zateplenie obecnej budovy
9. Schválenie súpisných a orientačných čísel
10. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14
písm. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2015 o podmienkach pripojenia
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
12. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
na území obce Spišské Tomášovce
13. Rôzne
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 9/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e za overovateľov zápisnice Cyrila Melegu a Jána
Poveca a za zapisovateľku určuje Mgr. Veroniku Luňákovú.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce
Uznesenie 10/2017
OZ Spišské Tomášovce
a) b e r i e n a v e d o m i e žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky v
lokalite Čingov pre Horskú službu
b) d o p o r u č u j e pripraviť nájomnú zmluvu podľa podmienok dohodnutých na OZ.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 11/2017
OZ obce Spišské Tomášovce
a) b e r i e n a v e d o m i e žiadosť o nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce
a MIMO KLUB , s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským
b) d o p o r u č u j e vypracovať nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMO
KLUB, s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 12/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2017 o o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 13/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s ú h l a s í
s vypracovaním projektovej dokumentácie a
podaním žiadosti o futbalové ihrisko na SFZ so spoluúčasťou 25 % oprávnených nákladov.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 14/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2 k VZN č 3/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 15/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e žiadosť o poskytnutie sály kultúrneho domu na
výstavu pre SZCH ZO Spišské Tomášovce.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce
Uznesenie 16/2017

OZ obce Spišské Tomášovce b e r i e n a v e d o m i e prijatie Smernice o zásadách
evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci zákona 211/2000
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce
Uznesenie 17/2017
OZ obce Spišské Tomášovce r u š í uznesenie č. 4/2017.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 18/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e
dôvodu havarijného stavu
Hlasovanie:

rekonštrukciu obecnej budovy na ul. Školskej, č. 3 z

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 19/2017
OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e súpisné a orientačné čísla rodinný dom - ulica
Kostolná: 23/6, rodinný dom – ul. Dubová 610/34, rodinný dom – ul. Smreková 611/32.
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

Uznesenie 20/2017
OZ obce Spišské Tomášovce
sc h vaľ uj e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2017
v€
768 677

1. zmena
rozpočtu
na rok 2017
v€
23 000

0

0

0

11 000

6 000

17 000

779 677

29 000

808 677

Rozpočet na rok 2017
v€

ROZPOČET po zmenách
rok 2017
791 677

Bežné výdavky

651 915

1. zmena
rozpočtu
na rok 2017
v€
23 000

Kapitálové výdavky

76 102

6 000

82 102

Finančné operácie výdavkové

51 660

0

51 660

Výdavky spolu

779 677

29 000

808 677

ROZPOČET po zmenách
rok 2017
674 915

Príjem : stravné v školskej jedálni
23 000 € (kód 71 – položka 223003)
Výdaj : na potraviny
23 000 € (kód 71- položka 09601/633011)
Príjem : dotácia z min. roku do rozpočtu
6 000 € (kód 131G-položka 453) – odvodnenie ul.
Smrekovej
Výdaj : odvodnenie ul. Smrekovej ( z dotácie) 6 000 € (kód 131G – položka 0620/717001)
Hlasovanie:

Za: 6
Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0 Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Spišské Tomášovce

