Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 28.07.2017
Na úvod starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že zasadnutie OZ je
uznášania schopné. Za zapisovateľa navrhla PhDr. Martina Gondu a za overovateľov zápisnice navrhla Ing.
Samuela Bendika a Štefana Skokana. Poslanci návrh schválili.
Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík.
Starostka obce predniesla program zasadnutia, ktorý sa zmenil a poradie bodov bolo po schválených zmenách
nasledovné:
1.

Riešenie sťažnosti na vysielač firmy Rupkki umiestnený na 12 bytovom dome.

2.

Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Intenzifikácia zberu
komunálneho odpadu

v obci Spišské Tomášovce – doplnenie k projektu Zberný dvor Spišské

Tomášovce.
3.

Národný projekt Komunitné centrá, informácie podané Ing. Mariánom Smoradom.

4.

Informácia o zrealizovanej výstavbe ihriska a schválenie výsadby trávy na ihrisku (Ing. Hric)
a úprava svahu pri štátnej ceste.

5.

Informácia o zrealizovaných prácach na ČOV II

podľa poskytnutej dotácie a dobudovanie

kanalizačného zberača k ČOV II.
6.

Informácia o schválení dotácie na opravu strechy obecnej budovy – TU a jej realizácia.

7.

Informácia o vysporiadaní pozemku pod obecnou budovou TU.

8.

Schválenie VZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce.

9.

Schválenie VZN č. 7/2017 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

10. Schválenie VZN č. 8/2017 o podmienkach držania a chove psov.
11. Informácie o výzvach biokomposty, zdravé komunity, občianske hliadky, vodojem na ul. Hrabušickej,
kanalizácia ul. Smižianska, protipovodňového opatrenia.
12. Rôzne
- asfaltovanie ulice Hrabušickej – otázka Ing. Samuel Bendik
- informácia o ukončení prác na knihe – Martin Gonda
- schválenie cenníka návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadeniach
zabudovaných v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území Spišské Tomášovce
- odpustenie nevymožiteľných pohľadávok
- žiadosť o ambulantný predaj
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Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov
1. Rupkki informácia
Pán Černák zo spoločnosti Rupkki sa vyjadril k sťažnosti p. Jána Knuteľa, obyvateľa 12 bytového domu na ulici
Školskej. Boli navrhnuté také riešenia, aby sa odstránil predmet sťažnosti. Hovorilo sa, že sa spätne doplatí
odber elektriny za tri roky, cena sa ešte určí. Padol návrh, že sa odsleduje spotreba elektriny za 1 mesiac. Na
otázku, či spĺňa prevádzka predpisy ohľadom žiarenia a hluku, pán Černák informoval, že zariadenie spĺňa
všetky predpisy na prevádzku a k zariadeniu sú aj certifikáty.
2. Zberný dvor
Pán Ing. Palušák informoval ako bude reálne vyzerať zberný dvor. Na zbernom dvore bude stojisko, zariadenie
a aj traktor. Zároveň informoval o potrebe rozšírenia parkoviska na Čingove, vlastníkom pozemku je rodina
Stenczelová. V poslednej dobe sú tam problémy s malými krádežami.
3. Národný projekt Komunitné centrá
Tento projekt predstavil pán Ing. Marián Smorada. Program umožňuje zamestnať troch zamestnancov, nie je to
len pre Rómov, ale pre celú obec. Vzniknúť by mohla nová budova, kde by sa robili rôzne aktivity. Ak by mala
obec záujem o takéto projekty, vedel by poskytnúť pomoc, keďže pracoval v tejto oblasti – na úrade
Splnomocnenca vlády pre Rómske komunity.
4. Informácia o zrealizovanej výstavbe ihriska a schválenie výsadby trávy na ihrisku - Ing. Hric
Ing. Hric zo spoločnosti GRAMINEX, s. r. o. Levoča predstavil cenovú ponuku na zatrávnenie futbalového ihriska.
Trávne semeno je za 3,80 EUR za 1kg. Plocha ihriska má 0,6 ha, bude potrebné použiť 300 kg semien trávy.
Cenová ponuka na celkové práce, kde je aj hnojenie priemyselným hnojivom, hrabanie a valcovanie je 5 554,20
EUR. Poslanci cenovú ponuku schválili.
Starostka ďalej informovala, že pri ihrisku bude 23 parkovacích miest, na parkovaciu plochu sa vysypú kamene.
Jedna časť svahu pri štátnej ceste sa upravila, ešte treba upraviť svah od vstupnej brány ku školskému plotu,
bolo by potrebné tento svah tiež vyrovnať. Cena by bola 3 000,- Eur. Starostka obce by to chcela spraviť pred
oslavami obce. Poslanci sa pýtali, prečo sa vysúťažená suma navyšovala. Bolo to z dôvodu vyrovnania väčšej
plochy, firma na trikrát robila odvodnenie ihriska.
5. Informácia o zrealizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie a dobudovanie kanalizačného
zberača k ČOV II.
Starostka informovala, že práce sú pred ukončením. Celková suma dotácie je 120 000,- Eur. Bude treba prečistiť
existujúce potrubia. 6 500,- Eur bola spoluúčasť obce.
6. Informácia o schválení dotácie na opravu strechy obecnej budovy – TU a jej realizácia
Starostka informovala, že sme dostali dotáciu 13 500,- Eur. Celkové náklady sú 22 500,- Eur, dofinancovanie
z vlastných prostriedkov bude riešené na ďalšom obecnom zastupiteľstve.
7. Informácia o vysporiadaní pozemku pod obecnou budovou TU
Súd bol ukončený. Majiteľovi sa uhradila suma určená súdom a pozemok tak bude vo vlastníctve obce.
8., 9., 10. Schválenie troch VZN
Schválenie VZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce.
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Schválenie VZN č.7/2017 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Schválenie VZN č. 8/2017 o podmienkach držania a chove psov.
11. Informácie o výzvach biokomposty, zdravé komunity, občianske hliadky, vodojem na ul. Hrabušickej,
kanalizácia ul. Smižianska, protipovodňového opatrenia.
Občianske hliadky sa nebudú vytvárať, ale pani starostka navrhla spoluprácu s Obecnom políciou Smižany. Je
potrebné posilniť hliadky na Čingove.
Protipovodňové opatrenia – potok a okolie nie je obecné, a tak je ťažko prinútiť vlastníka, aby čistil potok.

Rôzne
Asfaltovanie ulice Hrabušickej – otázka Ing. Samuel Bendík. Starostka obce chce realizovať asfaltovanie tento
rok, bude potrebné určiť členov komisie, ktorá by cez výberové konanie vybrala firmu na realizáciu prác. Nový
asfalt by sa mohol položiť najneskôr v októbri.
Schválenie cenníka návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných
v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území Spišské Tomášovce.
Odpustenie nevymožiteľných pohľadávok. Zo zoznamu 12-tich občanov poslanci chválili odpustenie iba pre
Branislava Rychnavského (nájom za obdobie 12/2008 – 12/2009 v sume 1181,53 €, komunálny odpad za rok
2009 v sume 10 €, vodné za rok 2009 v sume 35,35 €, SPOLU: 1226, 88 €). Dôvod: Menovaný nie je vlastníkom
účtu v žiadnej banke, v roku 2011 boli doklady o nedoplatkoch postúpené Okresnému súdu (prevzal JUDr.
Zajac), nedoplatky sú nevymožiteľné. Padol návrh, nech ostatných menovaných rieši Sociálna komisia.
Odovzdanie ocenení SZCHO. Pani Lacušová informovala, že má diplomy z Bratislavy, ktoré navrhuje odovzdať
chovateľom z našej obce počas osláv Dňa obce.
Informácia o ukončení prác na knihe. Martin Gonda predniesol poslancom celkový rozpočet na knihu, ktorá sa
už tlačí. Po navýšení rozpočtu na knihu a objednaní 1 500 kusov a po odrátaní dotácie Košického VÚC (1 200 €)
je nákladová cena za 1 kus 17,97 €. Kniha sa občanom predstaví 19. a 20. augusta, kedy začne jej predaj za
schválenú cenu 20 EUR. Kniha má 432 strán. Poslanci súhlasili s rozpisom povinných výtlačkov, ktoré sa
odovzdajú vydavateľovi a autorom textov a knižniciam susediacich obcí.
Žiadosť o ambulantný predaj. Poslanci vzali žiadosť i na vedomie.
Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ.
Zapísal: PhDr. Martin Gonda
Overovatelia zápisnice: Ing. Samuel Bendík
Štefan Skokan
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Unesenia obecného zastupiteľstva Spišské Tomášovce z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28.7.2017
Uznesenie č. 81/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 82/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje
a/ overovateľov zápisnice: Ing. Samuel Bendik, Štefan Skokan
b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 83/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu pána Ing. Mariána Smoradu ohľadom
projektov zameraných na výstavbu komunitných centier.
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 84/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti GRAMINEX, s. r. o. Levoča na zatrávnenie
futbalového ihriska v celkovej sume 5 554,20,- Eur s DPH.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 85/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na terénne úpravy svahu pri štátnej ceste 3000,- EUR pre firmu LM No Limit
s.r.o, Hrabušice, zastúpená Ing. Marek Legvarský a Mgr. Ľuboš Lengvarský.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti: Ing. Samuel Bendik
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
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Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 86/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o vysporiadaní pozemku pod obecnou
budovou – Turistická ubytovňa.
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 87/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6SC611-2017-1s názvom Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu v obci Spišské Tomášovce, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so
zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č. 88/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľujeVZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 89/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 7/2017 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Uznesenie č. 90/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 8/2017 o podmienkach držania a chove psov.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 91/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ukončení prác na monografii o obci a počtoch povinných
výtlačkov pre knižnice a autorov.
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č. 92/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenník návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích
zariadení zabudovaných v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území Spišské Tomášovce.
Jednodňový lístok:
Dospelý:

1,50 €

Zľavnený
(deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):

0,50 €

Trojdňový lístok:
Dospelý :

3,50 €

Zľavnený
(deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):

1€

Päťdňový lístok:
Dospelý:

6€

Zľavnený
(deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):

1,50 €

Skupinový lístok
na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma
turistický sprievodca (registrovaný) zdarma
Oslobodenie od platenia návštevného lístka:
Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov.
Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP /S vrátane ich doprovodu.
Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu
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Slovenský raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky,
Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník).
Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti
službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj
zamestnanci Správy NP Slovenský raj
osobitne poverení členovia SZOPK
Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený kontaktuje poisťovňu NION alebo Obec
Spišské Tomášovce (poistník).
Návštevníci sa môžu poistiť na zásah Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania dokúpením osobitného
poistného vo výške 0,20 €.
Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na
turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 93/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje žiadosť odpustenie nedoplatkov pre Branislava Rychnavského z dôvodu nevymožiteľnosti.
b) neschvaľuje žiadosti o odpustenie nedoplatkov pre osoby: Štefan Mižigár, Aurélia Pechová, Jaroslav
Puška, Ladislav Pecha, Margita Pechová, Gábor Jaroslav, Gizela Makulová, Gabčo Dušan, Gabčo
Miroslav – Topoľová 28, Gabčo Miroslav – Topoľová 14, Silvia Tišerová.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 94/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o ambulantný predaj pre GET group,s.r.o. Rožňava.
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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