Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 8.12.2017
Prítomní:
Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Poslanci: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Cyril Melega,
Bc. Ján Povec, Peter Špic
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Ďalší prítomní: Dana Hojnošová - kontrolórka obce, Anna Compelová- vedúca ŠJ a podnikateľskej
činnosti, Kubičárová Marcela- ekonómka, Knuteľ Ján (občan ), Ladislav Beskyd (občan), starosta
obce Smižany –p.Kotrady + náčelník obecnej polície v Smižanoch
Zapisovateľ: Marcela Kubičárová
Overovatelia: Štefan Skokan, Peter Špic
V úvode starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová privítala prítomných poslancov a hostí a otvorila
rokovanie obecného zastupiteľstva.
OZ schválilo zapisovateľa: Marcela Kubičárová, overovateľov zápisnice: Štefana Skokana a Petra
Špica. Taktiež bol schválený program OZ
Schválený programu:
1.Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci zákona
564/1991 Z.z. podľa § 2a.
2.VZN o miestnych daniach a poplatkoch,
3.VZN za úkony a služby,
4.VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
5.VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ( úprava réžie po
prehodnotení kalkulačného vzorca stravného)
6.Úprava rozpočtu 2017
7.Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020
8.Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
9.Nájom parkovisko Čingov
10.Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby
- kontrola kanalizačných šachiet
11.Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni ( na podnet p. Jána Knutľa) - prizvaná
p. vedúca Compelová Anna
12.Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča
13.Rôzne: schválenie zámennej zmluvy alebo kúpnej zmluvy medzi účastníkmi Tomáš a Lucia
Paľuchová, Obec Spišské Tomášovce, Ľudmila Grečková
Schválenie kúpnej zmluvy medzi účastníkmi – manželia Laclavoví, Obec Spišské
Tomášovce, Ľudmila Grečková
Schválenie kúpnej zmluvy medzi účastníkmi – Mgr. S. Filkorová, Obec Spišské
Tomášovce, Ľudmila Grečková
Doriešenie vysporiadania ul. Krátkej.

K bodu 1. Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci
zákona 564/1991 Z.z. podľa § 2a.

Starosta obce Smižany Michal Kotrady informoval poslancov o pôsobnosti obecnej polície v obci
Smižany a možnosti pomoci aj pre Obec Spišské Tomášovce. Záleží na požiadavkách obce o aké
máme záujem, hlavne v akom čase požadujeme prítomnosť obecnej polície a čo požadujeme. Na
základe toho musí obecná polícia v obci Smižany naplánovať služby príslušníkom obecnej polície
a rozhodnúť či na základe našich požiadaviek sú schopní pokryť všetko so svojimi zamestnancami.
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Náčelník obecnej polície v Smižanoch informoval aj o financiách , ktoré by to našu obec stálo. Všetko
závisí od našich požiadaviek – rozsahu úloh a určenie buď paušálu za poskytovanie služieb – na 2člennú hliadku vychádza približne 49 € na hod. Všetko je potrebné prehodnotiť už podľa konkrétne
dohodnutých požiadaviek. Kompetencie obecnej polície sú hlavne poriadok v obci, dodržiavanie
VZN. Všetky kompetencie obecnej polície sú v zákone o obecnej polícii 564/1991 Z.z. § 2a. Poslanci
našej obce musia prehodnotiť naše požiadavky a potom sa znova stretnúť s predstaviteľmi obce
Smižany a pripraviť zmluvu o spolupráci.
Počas rokovanie prvého bodu prišiel na obecné zastupiteľstvo poslanec Bendík Samuel a Skladan
Pavol.
Pre prítomnosť pozvaných hostí sa presunul bod 13 a bod 11 na prerokovanie.
K bodu 13 – rôzne: schvaľovanie kúpnych zmlúv
Starostka obce predložila poslancom geometrický plán 75/2017 na ktorom všetkým zúčastneným
vysvetlila o akú kúpu pozemkov sa jedná, pretože ide o vytvorenie 3 stavebných pozemkov. Zároveň
pri vysporiadaní s vlastníčkou Ľudmilou Grečkovou získa Obec pozemky na cestu k už vybudovaným
rodinným domom. Vytvorenie pozemkov pre Tomáša Paľucha, Laclavovcov a p.Filkorovú.
Po tomto bode odovzdala slovo pani starostka zástupcovi Melegovi Cyrilovi a poverila ho ďalším
vedením obecného zastupiteľstva. Starostka obce musela zo zdravotných dôvodov opustiť rokovanie
OZ.
K bodu 11 - Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni
Pán Ján Knuteľ je občanom našej obce, ktorý býva v susedstve Turistickej ubytovni. Prišiel
s požiadavkou obmedziť nočné oslavy vzhľadom k veľkému neporiadku po akciách na ulici Školskej
a hlavne ku hlučnosti v noci počas osláv, nočné vyrušovanie občanov na ulici Školskej. Požiadal
o obmedzenie do 22.00 hod. Vedúca Turistickej ubytovne potvrdila, že hlavne sú hluční hostia vonku
na ulici, ktorí prídu na svojich motorových vozidlách k hosťom na oslave. Neporiadok neovplyvní čo
sa týka vonku pred budovou, vo vnútri Turistickej ubytovne si to vie ustrážiť.
K bodu 2 - VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch bolo zverejnené 15 dní pred jeho
schvaľovaním. Kontrolórka obce Dana Hojnošová predniesla návrh všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach a poplatkoch s platnosťou od 1.1.2018. Obec neobdržala žiadne pripomienky ani
návrhy, ktoré by bolo potrebné pozmeniť. Poslanci obce schválili VZN o miestnych daniach a poplatkoch
s výnimkou par.10, bod 2, písm.d a to vynechaním názvov ulíc.
K bodu 3 - VZN za úkony a služby
Všeobecné záväzné nariadenie za úkony a služby bolo jednohlasne schválené bez pripomienok. Poplatky môže
obec vyberať za určené úkony a služby poskytované občanom obce. Ostatné poplatky vykonávané na základe
zákona 145/1995 sa vyberajú podľa sadzobníka o správnych poplatkoch.
K bodu 4 -VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Tento bod rokovania sa preložil na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu 5- VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Po prehodnotení kalkulačného vzorca stravného a prehodnotení výdavkov školskej jedálne sa upravilo
predloženým VZN príspevkom na úhradu réžijných nákladov v školskej jedálni paušálne finančnou čiastkou
mesačne 2 € na jedného stravníka v materskej škole. Doteraz sa za deti MŠ nevyberala žiadna réžia na jedlo.
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K bodu 6- Úprava rozpočtu 2017
Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 27 273 €.
V príjmovej časti sa navýšil rozpočet o uhradené dane, poplatky za predané pozemky a príspevok za inžinierske
siete, poskytnuté dotácie a granty na voľby do VÚC a z ESF. Vo výdavkovej časti sa presunulo v jednotlivých
kapitolách z bežných výdavkoch na kapitálové výdavky, ktoré sa navýšili hlavne o výstavbu ČOV II., ktorú bolo
potrebné ku kolaudácií dokončiť.

K bodu 7- Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020

Ekonómka obce Kubičárová Marcela predložila obecnému zastupiteľstvu návrh pripravovaného
rozpočtu na roky 2018-2020. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili okrem pozmenených
poskytovaných finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre jednotlivé zložky. Dotácia pre Turistický
oddiel KST Sl. Raj bude poskytnutá vo výške 2 450 €, dotácia pre Obecný futbalový klub Sl. Raj bude
poskytnutá vo výške 5420 € (z toho dospelí 3 300 € a žiaci 2 120 €), dotácia pre Verbum Bonum bude
vo výške 2 500 €, dotácia pre ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých bude vo výške 165 €.
Zároveň schválili príspevok z rozpočtu obce pre Miroslava Lacuša vo výške 800 € - na skvalitnenie
tréningového programu ako víťaza kategórie Elite na Sliezskom vrchárovi, 12. miesto na MS
v časovke do vrchu v kategórii U23 a mnoho ďalších výsledkov do 10. miesta celkovo. Z rozpočtu
obce sa schválil príspevok pre skautov vo výške 800 €, pre činnosť kultúrno- športovej komisie vo
výške 4 000 €, pre činnosť zväzu chovateľov vo výške 2 450 €, pre Dance for fitness (Zumba) 300 € ,
pre športovcov obce- florbalistov príspevok vo výške 700 €.
Využitie kapitálových výdavkov je potrebné plánovať na financovanie asfaltovania ulice Hrabušickej
a oprava strechy budovy Turistickej ubytovne. Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený. Roky 20192020 sú informatívne.

K bodu 8 -Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a stanovisko k rozpočtu
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 (je súčasťou zápisnice)
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Spišské Tomášovce na roky
2018-2020 so záverom:
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonmi a bola dodržaná aj informačná povinnosť. Podielové
dane sú na úrovni roku 2017, je však predpoklad podľa doterajších výsledkov a návrhu štátneho
rozpočtu , že budú vyššie o 9 % oproti roku 2017 a 6 % oproti roku 2018. Zatiaľ nie sú zverejnené
štatistické údaje pre rok 2018. Ostatné daňové príjmy sú na úrovni roku 2017. Výdavky na rok 2018,
2019 a 2020 sú navýšené oproti roku 2017 a to v položkách mzdy a odvody pre zamestnancov obecného
úradu, MŠ, Šj kde zo zákona bude zvýšenie o 6 % pre školstvo a okolo 5 % pre ostatných zamestnancov.
Splátky úrokov sú vo výške 15000€ čo je na úrovni roku 2017. Do rozpočtu obce pre jednotlivé
organizácie sa prihliadalo na ich požiadavky, ktoré každá organizácia si navýšila. Ďalšie navýšenie je
nakladanie s odpadovými vodami, členské príspevky a sociálni pracovníci. Záväzný je rozpočet na rok
2018, rozpočty na roky 2019 a 2020 sú len informatívne. Odporučila obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu schváliť.
K bodu 9 -Nájom parkovisko Čingov na rok 2018
Poslanci už na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve rokovali s nájomcom p. Palušákom a informovali ho
o tom, že trvajú na navýšení nájomného za parkovisko na Čingove vo výške 10 000 €. Zároveň požadujú do
zmluvy o nájme definovať, ktoré služby si bude nájomca zabezpečovať na vlastné náklady.

K bodu 10- Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej
doby- kontrola kanalizačných šachiet
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Tento bod rokovania sa preložil na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva vzhľadom k neprítomnosti
starostky obce.
K bodu 12 -Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča
Tento bod rokovania sa preložil na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva aj vzhľadom k pôsobeniu obecnej
polície Smižany v našej obci.
Pokračovanie k bodu 13- Rôzne

Ukončenie členstva v KŠK - pani Lucka Andrašiková oznámila ukončenie členstva v kultúrnošportovej komisii k 31.8.2017. Poslanci to zobrali na vedomie.
Odpis pohľadávok – z dôvodu prehratého súdu s pani Chovanovou sa rokovalo o odpise pohľadávky
– príspevok na inžinierske siete vo výške 2000 € a zároveň pán Barbuščák odpis pohľadávky vo výške
5000 € ako príspevok na prípravu inžinierskych sietí z toho dôvodu, že sa na uvedené siete nebude
pripájať, má vybudovanú vlastnú studňu a septik, v príde pripojenia na vodovod, kanalizáciu je
povinný uhradiť tento príspevok.
Pani Žondová predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť o odpis pohľadávok, ktoré sú
nevymožiteľné od roku 2004 a to z dôvodov úmrtia, žiadneho vlastníctva v celkovej výške 1 982,62€.
Poslanci súhlasili s odpustením, ale s tou výhradou, že je potrebné neustále sledovať stav jednotlivých
dlžníkov a v prípade nejakej možnosti uhradiť tieto pohľadávky ich vymáhať aj naďalej.

Zástupca starostky obce Cyril Melega poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 18.00 hod.
Zapísala: Marcela Kubičárová
Overovatelia: Peter Špic
Štefan Skokan

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenia obecného zastupiteľstva Spišské Tomášovce z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 8.12.2017
UZNESENIE č.116/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ .
1.Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci zákona
564/1991 Z.z. podľa § 2a.
2.VZN o miestnych daniach a poplatkoch,
3.VZN za úkony a služby,
4.VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
5.VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ( úprava réžie po
prehodnotení kalkulačného vzorca stravného)
6.Úprava rozpočtu 2017
7.Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020
8.Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
9.Nájom parkovisko Čingov
10.Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby
- kontrola kanalizačných šachiet
11.Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni ( na podnet p. Jána Knutľa) - prizvaná
p. vedúca Compelová Anna
12.Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča
13.Rôzne: schválenie zámennej zmluvy alebo kúpnej zmluvy medzi účastníkmi Tomáš a Lucia
Paľuchová, Obec Spišské Tomášovce, Ľudmila Grečková
Schválenie kúpnej zmluvy medzi účastníkmi – manželia Laclavoví, Obec Spišské
Tomášovce, Ľudmila Grečková
Schválenie kúpnej zmluvy medzi účastníkmi – Mgr. S. Filkorová, Obec Spišské
Tomášovce, Ľudmila Grečková
Doriešenie vysporiadania ul. Krátkej.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Štefan Skokan,
Proti: --Zdržali sa: --Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing. Bendík Samuel, Skladan Pavol
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 117/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje
a/ overovateľov zápisnice: Peter Špic, Štefan Skokan
b/ zapisovateľa zápisnice: Kubičárová Marcela
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Štefan Skokan,
Proti: --Zdržali sa: --Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš ,Ing. Bendík Samuel, Skladan Pavol
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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UZNESENIE č. 118/2017
1) Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov kúpnu zmluvu č. 8/2017, ktorej predmetom sú:
1.1. parcely KNE 10081/505 o výmere 7073 m2, zapísanej na LV.č. 1657, ktorej
spoluvlastníci sú Ľudmila Grečková v podiele pod B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách,
pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine a Obec Spišské Tomášovce v podiele pod B3
v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,
1.2. parcely KNE 1055 o výmere 850 m2, zapísanej na LV.č. 1731, ktorej spoluvlastníci
sú Ľudmila Grečková v podiele pod B2 v 2/3-inách, pod B 2 v 2/36-inách, a Obec Spišské
Tomášovce v podiele pod B1 v 1/3-ine.
2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
2.1. kúpu podielov parcely KNC 920/30 o výmere 114 m2 a parcela KNC 917/46 o výmere
66 m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648ine. ktorú kupujúci manželia Tomáš Paľuch a manželka Lucie Paľuchová odkupujú od Obce
Spišské Tomášovce, v sume 1€.
2.2. kúpu podielov parcely KNC 917/45 o výmere 670m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4
v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine, od obce Spišské Tomášovce, pre
manželov Mgr. Ivanku Laclavovú a Pavla Laclava, obaja bytom Mojmírová 1019/15, 053 11
Smižany, v sume 5 000€
2.3. kúpu podielov parcely KNC 917/44 o výmere 887 m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4
v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine, od obce Spišské
Tomášovce, pre Mgr. Silviu Filkorovú, bytom Kováčska 3435/3 Spišská Nová Ves v sume
5 000€.
2.4. kúpu podielov parcely KNC 917/42 vo výmere 156 m2, pod B1 v 5/12inách, pod B 2
v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej,
pre Obec Spišské Tomášovce, v sume 1€
2.5. kúpu podielov parcely KNC 917/43 vo výmere 96 m2, pod B1 v 5/12inách, pod B 2
v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej
v sume 1€.
Uvedené parcely boli vytvorené podľa geometrického plánu, ktorý vypracoval Ing. Pavol
Kostelník, IČO 41686187 dňa 5.12.2017.
2.6. kúpu podielov parcely KNC 1055 vo výmere 850 m2, pod B2 v 2/3-inách od
spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej, pre Obec Spišské Tomášovce, v sume 1 €
3.) b e r i e n a v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu
majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e , zákona č.
138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy
obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených
parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych
komunikácií
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan,
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: --Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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UZNESENIE č. 119/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie prehodnotenie uskutočňovania
akcií v Turistickej ubytovni a zároveň povoľuje rodinné oslavy v objekte Turistickej ubytovne
do 22.00 hod. mimo plesov a svadieb.
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan,
Proti: --Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 120/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č.12/2017 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia s platnosťou od 1.1.2018 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan,
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 121/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 10/2017 o miestnych daniach
a poplatkoch . Návrh tohto VZN upravený o §10, bod 2, písm. d – vynechané názvy ulíc.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan,
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 122/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 11/2017 o poplatkoch za úkony a služby
obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan,
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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UZNESENIE č. 123/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce presúva schvaľovanie na rokovanie ďalšieho zasadnutiaOZ
a) VZN 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
b) Zmluva o dielo s firmou Biocompact- prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby- kontrola
kanalizačných šachiet
c) Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rodinných domov Petra Frankoviča
na rokovanie ďalšieho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan,
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 124/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2017 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 navýšením o 27 273 € podľa prílohy:

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky

Rozpočet
na rok
2017
v€
768 677

1. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
23 000

2. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
38 490

3. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
0

4. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
11 435

5. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
9 358

6. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
14153

ROZPOČET po
zmenách rok 2017

0

0

0

0

18 800

120 000

13 120

151 920

0

12 372

0

0

0

29 372

38 490

12 372

30 235

129 358

27 273

1 046 405

3. zmena
rozpočtu
na rok 2017
v€

23 000

2. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
11 473

76 102

6 000

51 660

779 677

11 000

6

865 113

000
779 677
Rozpočet
na rok
2017
v€
651 915

29 000

5. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
-5 468

6. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
-4 817

ROZPOČET po
zmenách rok
2017

0

4. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
23 435

27 017

12 372

6 800

134 826

32 090

295 207

0

0

0

0

0

0

51 660

29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

27 273

1 046 405

1. zmena
rozpočtu
na rok 2017
v€

699 538

spolu

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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UZNESENIE č. 125/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za IV. štvrťrok 2017
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.
3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole
4. Dodržiavanie čerpania schváleného rozpočtu v priebehu roka
5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce – VZN o miestnych daniach a
poplatkov,
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
7. Kontrola evidencie knihy jázd a spotreba pohonných hmôt za rok 2017
8. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017
9. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Ďalšia činnosť: Spolupráca pri vypracovaní VZN a vnútorných smerníc Vzdelávanie a
semináre RVC Štrba a ZHK SR na vybrané témy Kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo
Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 126/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce
schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu)podľa prílohy na rok 2018:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2018
v€
894 902

Bežné príjmy

871 402

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie príjmové

23 500

Výdavky spolu

894 902

Bežné výdavky

742 916

Kapitálové výdavky

109 926

Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

42 060
0
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Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy na roky 2019 – 2020:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
886 402

Rozpočet na
rok 2020
v€
886 402

Bežné príjmy

871 402

871 402

0

0

15 000

15 000

Výdavky spolu

886 402

886 402

Bežné výdavky

763 462

761 873

Kapitálové výdavky

80 880

82 469

Finančné operácie výdavkové

42 060

42 060

0

0

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Hospodárenie obce

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

UZNESENIE č. 127/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje nájomné parkoviska Čingov vo výške 10 000 €
na rok 2018.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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UZNESENIE č. 128/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu, že p. Andrašiková Lucia sa
vzdala členstva v kultúrno-športovej komisii k 31.8.2017

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec
Ing. Samuel Bendík
Proti: --Zdržali sa: ---Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
UZNESENIE č. 129/2017
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje odpis pohľadávok:
z dôvodu prehratého súdu s pani Chovanovou– príspevok na prípravu inžinierskych sietí vo výške
2000 € a zároveň pán Barbuščák odpis pohľadávky vo výške 5000 € ako príspevok na prípravu
inžinierskych sietí z toho dôvodu, že sa na uvedené siete nebude pripájať, má vybudovanú vlastnú
studňu a septik, v príde pripojenia na vodovod, kanalizáciu je povinný uhradiť tento príspevok.
Ďalej schvaľuje odpis pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné od roku 2004 a to z dôvodov úmrtia,
žiadneho vlastníctva v celkovej výške 1 982,62 €. Poslanci súhlasili s odpustením, ale s tou výhradou,
že je potrebné neustále sledovať stav jednotlivých dlžníkov a v prípade nejakej možnosti uhradiť tieto
pohľadávky ich vymáhať aj naďalej.

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