Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 28.02.2018 o 17.00 hod.
Počet poslancov:
9
Prítomní poslanci:
7
Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Jozef Valenčík, Štefan
Skokan
Ospravedlnení:
2
JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Dana Hojnošová, kontrolórka obce
Ďalší prítomní: p. Paľuch, Marcela Kubičárová (ekonómka obce), Anna Compeľová (vedúca Turistickej
ubytovne Hornád), Ing. Palušák (VIA SLOVAKIA, spol.s.r.o.), Ing. Kossuth (VIA SLOVAKIA,
spol.s.r.o.), Rudolf Pecha, Miroslav Povec (OFK Slovenský raj), p. Hudák, Mgr. Hudáková, Jarmila
Gabčová (terénna pracovníčka), Martin Gonda (obyvateľ 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
v bode Rôzne – správa sociálno-priestupkovej komisie, prenájom sály kultúrneho domu, návrh
zámennej zmluvy p. Paľuch, riešenie dopravného značenia, OFK Slovenský raj – nedoplatok na el.
energiách - Miroslav Povec (OFK Slovenský raj), doriešenie nájmu zariadení pre internet RUPKKY sťažnosť J. Knuteľ ul. Školská 289/5.
Za overovateľov boli určení: Peter Špic, Marek Bajtoš
Za zapisovateľku bola určená: Jarmila Gabčová
3. Doriešenie podpísania nájomnej zmluvy – parkovisko Čingov / Ing. Kossuth, Ing. Palušak/
Na základe pripomienky občana PhDr. Gondu bol prizvaný Ing. Palušáka, aby vysvetlil bližšie
k podanej a schválenej žiadosti na predĺženie nájmu parkoviska, ktorá bola schválená ob.
zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 o zmene názvu spoločnosti TOURCLUB, s.r.o na VIASLOVAKIA, spol.
s.r.o., IČO spoločnosti ostalo nezmenené. Ing. Palušák, Informoval o zmene konateľa spoločnosti
z osobných a pracovných dôvodov, vysvetlil, že ako zamestnanec spoločnosti je poverený prevádzkou
parkoviska na základe nájomnej zmluvy. Ing. Palušák informoval o zničenej rampe na parkovisku
Čingov. Možnosť presunu rampy na dolné parkovisko a umožnenie chatárom parkovanie v tejto
oblasti. Problém s parkovaním zákazníkov penziónu Lesnica, ktorí neskôr využívajú parkovisko dlhšie
ako dve hodiny. V prípade opravy rampy by bolo možné bezplatné parkovné na 1 – 2 hod. na
parkovisku. Starostka obce navrhla možnosť permanentiek na parkovisku.
Otázka p. Gonda – ako je spravovaná prevádzka parkoviska Čingov, kto opravil vodu vo WC
v minulom roku., ktoré boli po zime pokazené.
Odpovedal p. Palušák nájom ukončuje v mesiaci 10/2017 a odovzdáva parkovisko aj WC vo funkčnom
stave. Keďže aj v zimných mesiacoch je využívaná toaleta turistami, nakoľko stravovacie prevádzky
odmietajú poskytovať toaletu pre turistov za prevádzku WC je zodpovedná obec. Je si vedomý
problémov spojených s kradnutím, využívaním toalety ľuďmi bez domova a častým upchatím WC.
Odpovedala starostka obce, že WC zariadenia boli opravované p. Lahetom. Náklady nevedela vyčísliť
keďže k tomu nemala podklady.
Starostka obce podala Návrh na doplnenie uznesenia 127/2017 o parkovisku Čingov v tomto znení:
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu so spoločnosťou VIASLOVAKIA, spol. s.r.o. za podmienok, ktoré budú
spracované v zmluve o nájme pre rok 2018.

4. Analýza hospodárenia Turistickej ubytovne. M. Kubičárová- ekonómka, D. Hojnošovákontrolórka
M. Kubičárová informovala OZ o hospodárení Turistickej ubytovne Hornád. V roku 2017 vykazovala
Turistická ubytovňa, vyššie tržby oproti roku 2016 o 6 000 € viac, zároveň o výšku 6 000 € boli v roku
2017 aj vyššie výdaje na nákup materiálu (obliečky, obrusy), výmena dverí, žalúzií, mzdy, odvody
a energie.
Čistý zisk z akcií, ktoré trvali do rána bol v priemere 200 €.
Páni vedúca Compeľová, vysvetlila, že problém bude v tom, že v prípade ak nebudú akcie do rána
Turistická ubytovňa a podnikateľská činnosť by bola v strate.
OZ sa nedohodlo na zmene a necháva v platnosti uznesenie 119/2017 a povoľuje rodinné oslavy
v objekte Turistickej ubytovne do 22.00 hod. mimo plesov a svadieb.
Spojenie bodu 6. VO na rekonštrukciu strechy obecnej budovy – Turistickej ubytovne. Starostka obce
vysvetlila havarijnú situáciu strechy obecnej budovy Turistickej ubytovne. Potrebné je vymeniť 773 m 2
a nadvihnúť východnú stranu strechy s tým, že sa urobí výmena šiestich okien v izbách a na chodbe
sa umiestni okno v stene na presvetlenie chodby a nebudú sa umiestňovať strešné okna na strechu.
OZ navrhuje zrekonštruovať celú strechu, ale je potrebné pripraviť vizualizácie do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zároveň je potrebné pripraviť nový rozpočet a projekt na
rekonštrukciu strechy.
Schválenie VZN č. 1/2018 o výške dotácii na prevádzku
M. Kubičárová oboznámila zastupiteľstvo s návrhom VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Spišské Tomášovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Spišských Tomášovciach. Na réžiu
žiaka bolo schválené 2 €, ob. zastupiteľstvom v decembri 2017.
Žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko
Starostka obce informovala o možnosti podania žiadosti o dotáciu z Úradu vlády v rámci projektu
Podpora rozvoja športu na rok 2018. Možnosť čerpania dotácie na ihrisko o rozmeroch 33x18 m alebo
40x20 m. Poskytnutá dotácia môže byť vo výške 40 000 €. Informovala o rozpočte na výstavbu
multifunkčného ihriska.
OZ schválilo ihrisko o rozmeroch 33x18 m, v areál školského dvora Základnej školy, nakoľko areál je
oplotený. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti na multifunkčné ihrisko so spoluúčasťou obce podľa
celkovej ponuky do výšky 15 000 €.
Kanalizácia ul. Smižianska /Ing. Fabian/ - vecné bremeno alebo výkup pozemkov na uloženie
kanalizačného zberača.
Starostka obce predstavila návrh na vysporiadanie pozemkov pre uloženie kanalizačného zberača
podľa projektu, ktorý spracoval Ing. Fabian, zároveň predložila oznámenie o zámere kúpiť a zameniť
majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, pís. e) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer obsahuje 32 parciel, na ktorých bude uložený
kanalizačný zberač pre ul. Smižiansku s 92 vlastníkmi.
Schválenie ponuky Ekoservisu na prietokomer a príslušenstvo pre ČOV
Starostka obce predstavila OZ ponuku spoločnosti Ekoservis na prietokomer a príslušenstvo pre ČOV.
OZ nemalo k predloženej ponuke výhrady a zároveň schválilo ponuku vo výške výmena vodiacich tyči
v sume 1860€, výmena čerpadiel v sume 2640€, dodávka a montáž nového indukačného
prietokomera v sume 2918,40€.
Schválenie zmluvy o vecnom bremene pre Východoslovenskú distribučnú, Košice
Starostka obce predstavila návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa ustanovenia § 289 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, názov stavby:
Spišské Tomášovce – Úprava NN vedenia so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.
Starostka obce názorne vysvetlila situáciu na mape.

OZ schválilo zmluvu, s podmienkou, že žiada o doplnenie zriadenia štyroch verejných svietidiel zo
strany Východoslovenskej distribučnej a.s. na parcele KN E 90899, ktorá slúži ako prístup pre lokalitu
č. 1
Schválenie zámenných zmlúv č. 1/2018, č. 2/2018
Starostka OZ prečítala návrh zámennej a kúpnej zmluvy, ktorých účastníkom boli Alojz Hudák, Mgr.
Sylvia Hudáková, Božena Korbová, Ján Kolcun, Jaroslav Kolcun a Obec Spišské Tomášovce.
Účastníkom zámennej zmluvy č. 2/2018 sú Mgr. František Malučky, Andrea Bobková a Obec Spišské
Tomášovce. Zámer týchto zámenných zmlúv bol schválený obecným zastupiteľstvom.

Rôzne
Sociálno-priestupková komisia
J. Povec predseda sociálno-priestupkovej komisie prečítal zápisnicu zo zasadnutia sociálnopriestupkovej komisie dňa 20.02.2018.
Určenie nájomcu nájomného bytu nižšieho štandardu
Sociálno-priestupková komisia na základe predošlých zasadnutí navrhla obecnému zastupiteľstvu na
schválenie nájomcu nájomného bytu nižšieho štandardu Rudolfa Pechu.
OZ nemalo výhrady k novému nájomcovi, schválilo tento návrh, kde odporúča uzatvoriť nájomnú
zmluva od 01.04.2018.
Starostka obce informovala o potrebe úpravy VZN o prideľovaní bytov nižšieho štandardu, informovala
o postupe napr. mesta Spišská Belá predstavila VZN, uznesenia a postupy mesta ako vzor pre našu
obec..
Riešenie podnetu p. Dubňanskej - dohodnutie postupu
Navrhnutý postup sociálnej komisie, ktorý sa dohodol na poslednom zasadnutí - neohlásenej návštevy
vo večerných hodinách so zistením skutočného stavu v nájomnom byte p. Kacvinskej a možnosť
komunikácie aj s inými susedmi /nájomníkmi o vzniknutej situácii, podľa podnetu p. Dubňanskej/
Sociálno-priestupková komisia vykoná šetrenie v domácnosti na základe termínu, na ktorom sa
dohodnú.
Riešenie dopravného značenia.
Kontrolórka D. Hojnošová sa informovala o postupe riešenia dopravného značenia na ul. Hrabušickej,
ktoré bolo schválené minulých rok na zasadnutí OZ.
M. Gonda ponúkol možnosť oslovenia predsedu družstva, s tým, že informovať PD Čingov Smižany
že obyvateľom danej ulice prechod ťažkej techniky vadí a znepríjemňuje život znečistením nového
asfaltového koberca.
Starostka obce informovala o potrebe projektu dopravného značenia, ktorého ponuku dala vypracovať
Ing. Štefanovi Labudovi . Ponúka zo strany Ing. Štefana Labudu bola zaslaná v sume 1 500 €. P.
Hojnošová na základe toho navrhla zaobstarať iba potrebné dopravné značky na jednotlivých
uliciach..
OZ odsúhlasilo iba značenie zákazu vjazdu do 3,5 t, na ulici Hrabušickej, na to poslanec J. Povec
vzniesol námietku, že na ulici Za Humnami a Hrabušickej bude v roku 2018 prebiehať výstavba
rodinných v danej lokalite a je potrebný prívoz materiálu k stavbám.
OZ schválilo vypracovanie projektu dopravného značenia obce Spišské Tomášovce v sume 1 500 €
firmou Ing. Labuda Štefan.
Ondrej Paľuch návrh zámennej zmluvy - zámer
Starostka obce pozvala na zasadnutie obecného zastupiteľstva p. Ondreja Palucha, aby oboznámila
so zámerom zámennej zmluvy, nakoľko p. Paľuch si odkúpil pozemok od neb. m. Chovanovej a p. J.
Kunovej za účelom výstavby rodinného domu, k zámenne je potrebný aj podiel obce Spišské
Tomášovce ako spoluvlastníka parcely KN E – 189, ktorá bude zároveň aj súčasťou prístupovej
komunikácie pred rod. domom p. Paľucha a susedného pozemku. Zámer zámennej zmluve, sa
nemôže predložiť z dôvodu, že v podiely pod B 12 v 1/64-ine, prebieha exekučné konanie zo strany
spoluvlastníka D. Novotného – ex. JUDr. Rudolf Krutý, ktoré je v riešení, zo strany spoluvlastníka bol
zaslaný list o vysporiadanie ex. konania a výmazu plomby. Je potrebne ešte vysporiadať podiel pod B
3 v 2/32-inách, ktorého spoluvlastníkom je p. j. Kačmarik, tento podiel bude obec riešiť so zámerom

kanalizácie ul. Smižianskej zámennou zmluvou. Pán Ondrej Paľuch reagoval, že on si splnil všetko,
teraz je na rade obec Spišské Tomášovce. Starostka obce reagovala, že všetko je o dohode a
o rokovaniach, nič nejde nasilu.
Sťažnosť J. Knuteľ
Táto sťažnosť sa opätovne riešila obecným zastupiteľstvom, nakoľko zo strany firmy RUPKKI, ktorá
umiestnila bez súhlasu obce Spišské Tomášovce, ktorá je vlastníkom budovy 12.b.j. Spišské
Tomášovce, zariadenie pre internet. Na základe dohody a ponuky zo strany firmy RUPKKI o platení
nájmu a energie, obecné zastupiteľstvo schválilo návrh firmy RUPKKI v sume 200ročne plus elektrická
energia so spiatočnou platnosť od roku inštalácie zariadenia firmou RUPKKI na obecnom bytovom
dome.
C. Melega predniesol návrh o zaslaní informatívneho listu nájomníkom bytov na základe ponuky firmy
RUPKKI, že zariadenie pre meranie sa umiestni do pivničných priestorov, aby nerušilo nájomcov
bytového domu v termíne do 10 dní.
Prenájom sály kultúrneho domu
Štefan Skokan ako predseda kultúrno-športovej komisie žiada o bezplatné poskytnutie sály
Kultúrneho domu na kondičné tréningy detí futbalového klubu našej obce dvakrát pod stálym
dohľadom trénera. Vysvetlené bolo, že ide o kondičné tréningy, pri ktorých nebudú používané lopty.
Deti v súčasnosti dochádzajú do Smižian čo považujú za problém.
OZ schválilo prenájom kultúrneho domu pre OFK Slovenský raj.
Ďalej Jarmila Gabčová ako terénna pracovníčka obce žiada o poskytnutie sály Kultúrneho domu pre
vedenie tanečného krúžku dievčat, ktoré viedla aj v minulosti. Svoju žiadosť zdôvodnila výkonom
profesie terénnej pracovníčky a potrebou vykonávania skupinových aktivít.
OZ schválilo prenájom kultúrneho domu pre Jarmilu Gabčovú.
Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Spišské Tomášovce žiada o prenájom sály
kultúrneho domu na Výstavu drobných zvierat v Spišských Tomášovciach v termíne 19 – 21.10.2018.
Pr prípravu a na zlikvidovanie výstavy žiada prenájom sály kultúrneho domu v termíne od 15.10.2018
– 22.10.2018
OZ schválilo prenájom sály kultúrneho domu pre ZO SZCH.
OFK Slovenský raj – nedoplatok na el. energiách
Miroslav Povec vysvetlil, že obec eviduje voči OFK Slovenský raj nedoplatky na el. energiách vo výške
1480 €. Vzhľadom ku schválenej dotácii zo strany obce by bol nedostatok finančných prostriedkov na
pokrytie nákladov OFK. Predseda OFK Slovenský raj M. Povec žiadal OZ o navýšenie dotácie.
Pán poslanec P. Špic navrhol, odpustenie zaplatenia pohľadávky zo strany OFK Slovenský raj,
nakoľko obec v minulom roku organizovala akcie, kde bola napojená na elektrickú energiu z objektu
šatní OFK Slovenský raj. OZ sa zhodlo, že nie je možné navýšiť dotáciu z dôvodu schváleného
rozpočtu na rok 2018, pričom el. energie boli čerpané aj počas Dní obce a teda dlh by mala znášať aj
obec.
OZ súhlasilo, aby vystavená faktúra bola obcou Spišské Tomášovce odpustená . M. Povec ako
prezident OFK sa zaviazal paušálny nájom na el. energie uhrádzať mesačne.
Zároveň starostka obce poprosila M. Poveca a M. Gondu o návrh a vyrobenie pútača s Tomášovským
výhľadom. Návrh podal Mgr. Zemjanek, umiestnený by mal byť na pozemku pri železničnej stanici. Do
nasledujúceho zasadnutia sa pripraví návrh pútača, s tým, že financie na výrobu schváli obecné
zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.
Vypracovala: Jarmila Gabčová
Overovatelia:
Peter Špic
Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Prijaté uznesenia z riadneho obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach,
konaného dňa 28.2.2018.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ
1/ Doriešenie podpísania nájomnej zmluvy - parkovisko Čingov / Ing. Kossuth, Ing. Palušak/
2/ Analýza hospodárenia Turistickej ubytovne M. Kubičárová-ekonómka, D. Hojnošová-kontrolórka/
3/ schválenie VZN č. 1/2018 o výške dotácii na prevádzku
4/ žiadosť o dotáciu na ihrisko
5/ Kanalizácia ul. Smižianska /Ing. Fabian/
- vecne bremeno alebo výkup pozemkov na uloženie kanalizačného zberača
6/ VO na rekonštrukciu strechy obecnej budovy - Turistickej ubytovne
7/ Schválenie ponuky Ekoservisu na prietokomer a príslušenstvo pre ČOV
8/ Schválenie zmluvy o vecnom bremene pre Východoslovenskú distribučnú, Košice
9/ Schválenie zámeru zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy ul. Smižianska za účelom vybudovania
kanalizačného zberača
10/ Schválenie zámenných zmlúv č. 1/2018, č. 2/2018
11/ Rôzne - Správa soc. priestupkovej komisie , prenájom sály kultúrneho domu, zámenná zmluva O.
Paľuch, riešenie dopravného značenia, OFK Slovenský raj –nedoplatok na el. energiách za budovu
TJ, platenie nájmu za užívanie priestorov 12.b.j za účelom poskytovania internetu firmou RUPKKI
s.r.o. – internet, Umiestnenie pútača na železničnej stanici
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík,
Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje
a/ overovateľov zápisnice : Marek Bajtoš, Peter Špic
b/ zapisovateľa zápisnice: Jarmilu Gabčovú
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík,
Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová

starostka obce
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a/ berie na vedomie informáciu podanú Ing. Palušákom ohľadom uzatvorenia nájomnej zmluvy na
parkoviska Čingov a o zmene názvu spoločnosti.
b/ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 127/2017 prijatého dňa 8.12.2017 v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firme VIASLOVAKIA, spol.. s.r.o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
nájom parkoviska v lokalite Čingov pre rok 2018 vo výške 10 000 €. Dojednané podmienky budú
uzatvorené v zmluve o nájme.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík,
Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o hospodárení
Turistickej ubytovne v roku 2016 a 2017, podanú Marcelou Kubičárovou, ekonómkou obecného úradu.
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Spišské Tomášovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Spišských Tomášovciach.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík,
Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a/ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu Úradu vlády Slovenskej republiky na multifunkčné ihrisko
v sume 40 000 € so spoluúčasťou do výšky 15 000€.

b/ schvaľuje umiestnenie a vybudovanie multifunkčného ihriska na parcele KN C 631, ktorá je vo
vlastníctve obce Spišské Tomášovce.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík,
Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a.) s c h v á l i l o 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 1/2018/ Zz medzi
Boženou Korbovou, bytom Smižianska 204/2, Spišské Tomášovce, Jaroslavom Kolcunom, bytom ul.
Slovenského raja 65/26, Spišské Tomášovce, Jánom Kolcunom, bytom Hrabušicka 62/6, Spišské
Tomášovce, Mgr. Sylviou Hudákovou a jej manželom Alojzom Hudákom, bytom ul. Kamenárska
2694/1, 052 01 Spišská Nová Ves a Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské
Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach zapísané v LV č. 1383,
parcela KN E č. 114 o výmere 1425 m2 , v LV č. 1404, parcela KNE č. 190 o výmere 941 m2, v LV č.
1569, parcela KNE č. 185/2 o výmere 931 m2, v č. 740, - parcela KN E č. 1160/1 o výmere 4176 m 2,
vedená ako t.t.p, - parcela KN E č. 1160/501 o výmere 3612 m 2, vedená ako t.t.p, - parcela KN E č.
91160/1 o výmere 724 m2, vedená ako t.t.p,
b.) b e r i e

na

v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov zámennej 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 zámeny obecného majetku
bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v zámennej zmluve
obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.
Hlasovanie: Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek
Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a.) s c h v á l i l o 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 2/2018/Zz medzi
Františkom Malučkým, bytom Partizánska 153/23, Hrabušice, Andreou Bobkovou, bytom Odorín 161 a
obcou Spišské Tomášovce ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou
podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach zapísaných v LV č. 1382, parcela KN E 107 - orná pôda

o výmere 1526 m2, v LV č. 1407, parcela KN E 122 - orná pôda o výmere 1236 m2, v LV 1477,
parcela KN E 202 - orná pôda o výmere 808 m2 a v LV 1395, parcela KN E 191 – orná pôda
o výmere 828 m2,
b.) b e r i e

na

v e d o m i e vyhlásenie účastníkov zámennej 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 predmetom zámennej zmluvy s obecným
majetkom bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách obec
plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie
a/ informáciu starostky obce o výstavbe kanalizácie ul. Smižianska v dĺžke 462 m.
b/ informáciu o návrhu oznámenia o zámere kúpiť alebo zameniť pozemky v trase, kde bude
realizovaná výstavba kanalizácie.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje ponuku spoločnosti Ekoservis Slovensko,
s.r.o.:
a/ výmena vodiacich tyči v sume 1860 €,
b/ výmena čerpadiel v sume 2640 €,
c/ dodávka a montáž nového indukačného prietokomera v sume 2918,40 €.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc.
Ján Povec
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice na parcelách vo vlastníctve obce Spišské Tomášovce
s podmienkou, že na parcele KN E 90899 / KN C 603/ budú vybudované na stĺpoch NN vedenia 4
pouličné lampy, alebo úhrada za zriadenie vecného bremena v sume 2.500€

Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc.
Ján Povec
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a/ berie na vedomie správu predsedu komisie soc. priestupkovej.
b/ schvaľuje návrh na pridelenie 2-izbového nájomného bytu nižšieho štandardu pre Rudolfa Pechu,
bytom Dubová 307/5, Spišské Tomášovce
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc.
Ján Povec
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje vypracovanie dopravného projektu pre
obec Spišské Tomášovce v sume 1500€, firmou Ing. Štefan Labuda.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu podanú starostkou
obce k zámene podzemkov Ondreja Paľucha a obce Spišské Tomášovce.
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce

Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s firmou
RUPKKI, s.r.o. – internet, so sídlom Iliašovská 503/33, 053 11 Smižany na budove 12.b.j v sume 200€
ročne s podmienkou platenia spotreby elektrickej energie a zároveň doplatenia nájmu a spotreby
elektrickej energie za roky 2015, 2016, 2017.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc.
Ján Povec
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje bezplatne poskytnutie sály kultúrneho
domu:
a/ Obecnému futbalovému klubu Slovenský raj na kondičné tréningy detí futbalového klubu dvakrát
týždenne,
b/ Jarmile Gabčovej na nácviky tanečného krúžku raz týždenne,
c/ Slovenskému zväzu chovateľov Základná organizácia Spišské Tomášovce na prípravu a na
zlikvidovanie výstavy od 15.10.2018 do 22.10.2018.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje odpustenie vystavenej faktúry zo strany
obce pre Obecný futbalový klub Slovenský raj vo výške 1 480,43 €.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce

