Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 22.09.2017
Na úvod starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľa navrhla prítomného občana
Martina Gondu, ktorý súhlasil s prácou zapisovateľa. Za overovateľov zápisnice navrhla Jozefa Valenčíka a Mareka
Bajtoša, ktorých poslanci schválili.
Prítomní poslanci boli Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš. Po 15 minútach
prišiel na rokovanie aj poslanec Ing. Samuel Bendík.
Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic
Starostka obce predniesla program zasadnutia, ktorý sa nemenil, spresnili sa však bod s názvom Rôzne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Asfaltovanie ul. Hrabušickej
Dokončenie ČOV II, plánovaná kolaudácia dňa 27.9.2017
Ihrisko
Úprava rozpočtu /p. ekonómka Kubičárová/
Zhrnutie výročia 800 rokov obce Spišské Tomášovce
Akcie:
Deň dôchodcov dňa 15.10.2017
Líderka 2017 dňa 13.10.2017
Dedina roka 2017 – ako hospodár prevzatie ocenenia dňa 19.10.2017 Oravskej Polhore
Vysporiadanie miestnych komunikácii pre inžinierske siete a cyklotrasu na ul. Hrabušickej
Rôzne:
- zrušenie VZN 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
- zrušenie VZN 1/2016 o držaní psov
- opravy mostíkov pod Tomášovským výhľadom

Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov
1. Asfaltovanie ul. Hrabušickej
Pani Mgr. Jaceníková zo spoločnosti JUNO DS s.r.o Stará Ľubovňa špecifikovala práce na ulici Hrabušickej
a predstavila rozpočet prác. Poslanec Marek Bajtoš poukázal na cenu asfaltovania ulice Smižianskej
a Hrabušickej. Vo vrchnej časti je naplánované vyrovnávanie cesty, úpravy prepadlín a až potom položenie
asfaltu. Pán poslanec Skladan poukázal, že cestu veľmi zaťažujú poľnohospodárske stroje. Obec si chce s firmou
dohodnúť splátky. Začiatok prác by bol od 26.9.2017. Pán poslanec Ing. Samuel Bendík sa opýtal ako prebiehalo
výberové konanie a ako je zadefinovaný profil cesty, či aj s cyklotrasou. Kontrolórka obce pani Dana Hojnošová
sa pýtala, na stavebné povolenie. Starostka odpovedala, že projekt opravy už bol schválený minulý rok
uznesením, kde sa riešili naraz ulice Smižianska a Hrabušická. Bola diskusia, či sa má rozšíriť šírka cesty až na 5
metrov, poslanci súhlasili s rozšírením cesty a tak sa bude asfaltovať 1 800 m2. Poslanci schválili projekt, šírka
cesty bude 5 metrov, práce vykoná firma JUNO DS s.r.o. Stará Ľubovňa v sume 66 980.11 € s DPH.
2. Dokončenie ČOV II, plánovaná kolaudácia dňa 27.9.2017
Kolaudácia bude 27.9.2017 o 10:00 hod. Starostka opísala opis prác aj potrebu aby sa všetci občania napojili na
kanalizáciu. Ak bude kolaudácia úspešná, tak skúšobná prevádzka sa spustí 1.októbra, pričom budú fungovať
obidva kanalizačné zberače, a prvý rok sa o prevádzku stará firma. Dotácia na ČOV II bola 120 000,- Eur.
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3. Ihrisko
Starostka obce informovala o prácach na futbalovom ihrisku. Pred zasadením trávy sa tam naviezlo 11 vlečiek
úrodnej zeminy. Tráva vyklíčila, teraz sa budeme snažiť o získanie dotácie na oplotenie ihriska. Občan Martin
Gonda mal otázku, čo bude so starým ihriskom, keďže sa hovorí, že už je rozparcelované na stavbu domov.
Starostka obce odpovedala, že o jeho budúcnosti nie je rozhodnuté. Nie je pravda, že už je rozparcelované pre
výstavbu nových domov, môže tam byť naďalej ihrisko alebo iná zelená alebo verejnoprospešná plocha.
Poslanci sa do diskusie pridali a spomínali jeho využitie na športové účely.
4. Úprava rozpočtu
Ekonómka obce pani Marcela Kubičárová uviedla navrhované zmeny v aktuálnom rozpočte. Po zodpovedaní
otázok poslanci navrhované úpravy v rozpočte schválili.
5. Zhrnutie výročia 800 rokov obce Spišské Tomášovce
Starostka obce poďakovala všetkým, ktorí pomohli s organizáciou. Aj keď niekde boli drobné chyby oslavy mali
dobrý priebeh. Vyjadrila spokojnosť s monografiou obce Spišské Tomášovce a za náročnú prácu navrhla
odmenu pre jej autorov. Slovo si vypýtal jeden z autorov Martin Gonda, ktorý poďakoval za pochvalné slová
a uviedol, že odmieta akúkoľvek odmenu, keďže od začiatku spolu s autormi Petrom Špicom a Martinom
Kostelníkom robili na tejto publikácií bezodplatne.
6. Akcie
Deň dôchodcov bude dňa 15.10.2017 v Turistickej ubytovni. Starostka obce oboznámili poslancov
s kultúrnym programom a uviedla, že ju pripravuje Kultúrno športová komisia na čele s jej predsedom
Štefanom Skokanom.
Líderka 2017 – akcia sa bude konať dňa 13.10.2017. Starostka obce ako líderka 2016 odovzdá žezlo
novej líderke, ktorú na akcii vyhlásia. Akcia sa bude konať v Turistickej ubytovni Hornád.
Dedina roka 2017 – naša obec nezískala hlavnú cenu, ale získali sme ocenenie „Hospodár“, ktoré
starostka prevezme dňa 19.10.2017 v Oravskej Polhore.
7. Vysporiadanie miestnych komunikácii pre inžinierske siete a cyklotrasu na ul. Hrabušickej
Starostka obce informovala, že Slovenský pozemkový fond nám delimitačným protokolom dal pozemky, kde
plánujeme cyklotrasu (cena pozemkov v účtovnej hodnote SPF je 220 000,- Eur). Pre stavbu cyklotrasy (úsek od
Hrabušickej ulice smerom do Hrabušíc) by mala obec ešte niektoré parcely zameniť alebo odkúpiť. Starostka
informovala, že sa zúčastní pracovného stretnutia k projektu cyklotrasy. Starostka má pripraviť do ďalšieho
zastupiteľstva riešenie podľa geometrického plánu.
8. Rôzne
Diskutovalo sa o výhodách a nevýhodách vlastnenia vodovodnej siete v rukách obce alebo jej predaj, potom by
opravy a celú réžiu zabezpečovala firma. Poslanci doporučili starostke obce aby rokovalo o podmienkach
predaja vodovodnej sieti v dĺžke 10 km s firmou VEOLIA.
Kontrolórka obce pani Hojnošová sa pýtala na prekládku stĺpov verejného osvetlenia, ktorá prebehla na ulici
Slovenského raja pri základnej škole. Starostka vysvetlila, že sa posúvali stĺpy z dôvodu lepšieho osvetlenia
chodníkov a dva stĺpy na danom mieste boli prasknuté.
Poslanci ďalej schválili predložený návrh pracovníčky obecného úradu na schválenie nových súpisných čísel.
Poslanci zrušili VZN 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Poslanci zrušili VZN
1/2016 o držaní psov. Obidva VZN poslanci hlasovaním zrušili, keďže v tomto roku sa prijali nové VZN, ktoré ich
nahradili.
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Starostka obce informovala, že dostala informáciu od členov HZS o havarijnom stave mostíkov pod
Tomášovským výhľadom, ktoré sú v katastri našej obce. Náklady boli odhadnuté na 1600 Eur. Poslanci navrhli,
aby sa spravili fotografie havarijného stavu a súpis potrebných prác. Slovo si vypýtal občan Martin Gonda, ktorý
poprosil poslancov, aby aspoň jeden z nich išiel za obec na uvedené miesta a oboznámil sa s havarijným stavom
a poukázal na to, že naša obec nemá pracovníka na Čingove a teda nevieme presne, čo sa tam deje. Pán poslanec
Ján Povec sa prihlásil, že sa dohodne s členmi HZS a pôjde sa na havarijný stav ako zástupca obce pozrieť. Pán
poslanec Pavol Skladan informoval, že správca parkoviska pán Ing. Palušák ho kontaktoval ohľadom opráv
lavičiek, no následne sa nevedel na správcu parkoviska dovolať alebo ho osobne kontaktovať. Rozvinula sa
diskusia o výške nájomného, ktoré pán Ing. Palušák platí obci a diskutovalo sa, či by nemala obec viac špecifikovať
povinnosti správcu. Táto téma sa bude ešte riešiť, keďže parkovisko prenajíma obec vždy na jeden rok.
Poslanci boli oboznámení s pripravovanou Smernicou č.5/2017 o poplatku za odvádzanie odpadových vôd.
Pán poslanec Pavol Skladan upozornil, že občania parkujú svoje autá až pri peróne železničnej stanice v čase,
keď čakajú príbuzných, ktorí prichádzajú vlakom. Mala by sa na to upozorniť Železničná polícia, alebo tam
inštalovať nejakú zábranu.
Občan Martin Gonda sa pýtal, na koho žiadosť boli na dolnom parkovisku na Čingove pristavené veľkokapacitné
kontajnery na rôzny odpad. Starostka obce informovala, že každú sezónu sa tam dáva kontajner lebo sa chatári
zbavujú nábytku, madracov a iných vecí, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Martin Gonda poukázal na to,
že takýto kontajner už veľmi dlho nemali k dispozícii občania jednotlivých ulíc. Pani ekonómka Kubičárová
spomenula, že kedysi sa kontajner aspoň raz ročne na ulice pristavoval a termíny sa vyhlasovali rozhlasom.
Poslanci poukázali aj na nevýhody, takýto kontajner v Hadušovciach dokázali niektorí ľudia hneď naplniť
stavebným odpadom. Ohľadom odpadu sa riešil aj nepochopiteľný fakt, keď hnedé zberné nádoby na biologický
odpad sú znečisťované aj plastmi a iným odpadom. Rovnako je dlhodobý problém na cintoríne, kde do
kontajnerov na bioodpad niektorí ľudia vhadzujú aj iné veci. A uviedlo sa, že na Poľnú ulice naďalej vynášajú
občania iných ulíc odpad, ktorý sa tam hromadí. V súčasnosti do obce chodí firma na výkup papiera, jedlého oleja
a elektrospotrebičov, čo bolo pozitívne hodnotené poslancami. Pravidelné pristavovanie veľkokapacitných
kontajnerov je hlavne otázkou ceny, starostka poukázala, že poplatky na osobu sa nezvyšovali a teda sa z toho
platí odvoz komunálneho odpadu.
Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Zapísal: PhDr. Martin Gonda
Overovatelia zápisnice: Jozef Valenčík
Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Uznesenia obecného zastupiteľstva Spišské Tomášovce z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 22.9.2017
Uznesenie č. 95/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce,
špecifikovali sa položky v bode číslo 8. Rôzne.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 96/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje
a/ overovateľov zápisnice: Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa: Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 97/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje asfaltovanie ulice Hrabušickej, šírka ulice bude 5 metrov.
Práce vykoná firma JUNO DS s.r.o Stará Ľubovňa.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic

Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Uznesenie č. 98/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 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 predpisov
Rozpočet
na rok
2017
v€

1. zmena
rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

3. zmena
rozpočtu

4. zmena
rozpočtu

5. zmena
rozpočtu

na rok 2017

na rok 2017

v€

v€

na rok
2017

na rok
2017

na rok
2017

v€

v€

v€

ROZPOČET
po zmenách
rok 2017

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

768 677
0
11 000

23 000
0
6 000

38 490
0
0

0
0
12 372

11 435
18 800
0

9 358
120 000
0

850 960
138 800
29 372

Príjmy spolu

779 677

29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

1 019 132

1. zmena
rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

3. zmena
rozpočtu

4. zmena
rozpočtu

5. zmena
rozpočtu

na rok 2017

na rok 2017

v€

v€

na rok
2017

na rok
2017

na rok
2017

ROZPOČET
po zmenách
rok 2017

v€

v€

v€

Rozpočet
na rok
2017
v€
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

651 915
76 102
51 660

23 000
6 000
0

11 473
27 017
0

0
12 372
0

23 435
6 800
0

-5 468
134 826
0

704 355
263 117
51 660

779 677

29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

1 019 132

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

5

Uznesenie č. 99/2017
Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 100/2017
Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic

Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 101/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súpisné a orientačné čísla:
Čistička odpadových vôd – ulica Juraja Sklenára č. 536/92
Rodinný dom – ulica Smižianska č. 467/46
Rodinný dom – Za Humnami č. 568/13
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
Uznesenie č. 102/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na Memoriál J. Straku vo výške 400,- Eur bez dokladovania.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Sameul Bedník
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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