Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 30.04.2018 o 17:00 v Turistickej ubytovni Hornád.
Na úvod starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľa navrhla
PhDr. Martina Gondu, ktorého obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. Za overovateľov zápisnice
navrhla poslancov Pavla Skladana a Cyrila Melegu, ktorých poslanci schválili.
Prítomní poslanci: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel
Bendík. Desať minúť meškal Marek Bajtoš a Jozef Valenčík.
Prítomná bola aj kontrolórka obce pani Dana Hojnošová, ekonómka obce pani Marcela
Kubičárová, vedúca školskej jedálne pani Anna Compelová, prednosta obecného úradu
Martin Gonda a občania podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec.
V úvode bol program z pozvánky doplnený a následne schválený v tejto štruktúre:
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Správa kontrolórky obce
3. Ponuka na asfaltovanie cesty na dolné parkovisko na Čingov – vyčíslenie nákladov,
informácia o zbernom dvore
4. Turistická ubytovňa - informácia o rekonštrukcii, cenová ponuka projekčných prác,
schválenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu
5. Úprava rozpočtu, smernica o odmeňovaní poslancov – reakcia na novelu zákona
č.70/2018, ekonómka obce p. Kubičárová
6. Nový Organizačný poriadok obce (Smernica 2/2018) – funkcia prednostu, informácia
7. Protest prokurátora - zrušenie VZN 11/2017 o poplatkoch za úkony a služby obce
(poplatky budú v smernici č.3/2018)
8. Veľkoobjemné kontajnery objednanie podľa VZN – jarné upratovanie
9. Schválenie zmlúv, ktoré boli zverejnené ako zámer: Zámenná zmluva č.3/2018 (p.
Gajan s manželkou a obec, parc. číslo KNE 198), zámenná zmluva č. 4/2018 (od KNE
185/1 po KNE 202), kúpna zmluva č. 3/2018 (LV č. 740, kanalizácia - 60 vlastníkov),
kúpna zmluva č. 4/2018 (LV č. 740 – kanalizácia – ďalší vlastníci)
10. Potvrdenie platu starostky obce
11. Doriešenie nového rozostavaného futbalového ihriska (oplotenie, tráva), poslanec
Skokan
12. Žiadosť o odkúpenie cesty – Rucon (Hotel Grand Spiš – bývalý hotel Flóra)
13. Ponuka na asfaltovanie cesty od futbalového ihriska + Barbušova, Čingovská
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Tibor Pecha
15. Dohoda s Rupkki (bytový dom – vysielač), podpísaná zmluva - informuje prednosta
16. Ošetrenie Líp – prijatá petícia za záchranu (160 podpisov), stanovisko odborníka
a cenová ponuka od p. Magyar
17. Žiadosť o odkúpenie pozemku – pán Dzúrik (parkovisko Čingov - požičovňa setov na
Ferratu)
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18. Ponuka na asfaltovanie do hrúbky 0,5 cm, cena 45 Eur za m2, Katarína Šarišská,
Letanovce
19. Pán Cuník – zámena a žiadosť o vysporiadanie pozemkov z dôvodu uloženia
kanalizácie
20. Rôzne:
- odvodňovacie kanály - informácia
- schválenie výšky nájmu bytovka
- žiadosť Michal Dobranský - kúpa pozemku

Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov:
1. Kontrola uznesení
Pani kontrolórka Dana Hojnošová prečítala správu o kontrole uznesení OZ zo dňa 31.1.2018
(uznesenia od čísla 1 po 13/2018) a 28.2.2018 (uznesenia od čísla 14 po 30/2018). Záver
kontroly znel: Uznesenie č. 6/2018 a 19/2018 sú v plnení, ostatné uznesenia boli splnené.
2. Správa kontrolórky obce
Pani kontrolórka Dana Hojnošová oboznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti za
rok 2017 z 23.2.2018, ktorú mali poslanci doručenú mailom. V závere konštatovala, že
navrhuje aby každé zasadnutie OZ malo v programe aj kontrolu plnenia uznesení.
3. Ponuka na asfaltovanie cesty na dolné parkovisko na Čingov – vyčíslenie nákladov,
informácia o zbernom dvore
Slova sa ujal nájomca parkoviska na Čingove pán Ing. Radoslav Palušák. Informoval
o potrebe opravy miestnej komunikácie na Čingove (cesta z horného na dolné parkovisko),
predstavil cenovú ponuku na tieto práce v sume 10 904,33 s DPH. Výtlky sú vo výmere 200
m2. Neskôr sa v bode úprava rozpočtu a schválení úveru dohodlo, že táto investičná potreba sa
prefinancuje cez úver a preto sa touto cenovou ponukou zastupiteľstvo ďalej nezaoberalo.
Pán Ing. Palušák ďalej poskytol poslancom základné parametre zberného dvora, čo je projekt
na ktorý obec získala dotáciu a bude sa realizovať, najprv sa bude robiť verejné obstarávanie.
Ak všetko pôjde podľa plánu, tak do konca roka by mohol byť zberný dvor v prevádzke. Bude
stáť na parcelách 889/16, 889/3, 889/4, čo je plocha pri Čističke odpadových vôd – ČOV I.
ulica Potočná. Ďalej poslancom pripomenul zvážiť elektronickú rampu, ktorá by zabránila
zneužívanie parkovania, nie všetci sú chatári, tak ako to deklarujú – elektronická rampa by
fungovala na karty. Ten, kto nemá kartu by na Čingov neprešiel.
4. Turistická ubytovňa - informácia o rekonštrukcii, cenová ponuka projekčných prác,
schválenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu
Pán Ing. Vít Svoboda oboznámil poslancov so štúdiou rekonštrukcie turistickej ubytovne na
materskú školu, obecný úrad a lekáreň. Prízemie by sa nemenilo, na prvom poschodí by bola
škôlka, ktorá bude mať samostatný vstup. V západnej časti by sa nemalo nič meniť, ostáva
tam kuchyňa. Na prvom poschodí sú momentálne ubytovacie izby, ktoré sa prerobia na
učebne. Šatne detí by boli na poschodí. Z východnej strany bude vstup na obecný úrad, dole
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bude podateľňa, hore kancelárie. Z južnej stany bude vstup do lekárne a bude tam aj sklad –
hovoril poslancom pán Ing. Vít Svoboda.
Otázka poslanca Ing. Samuela Bendíka: Kde bude školský dvor? Bude za turistickou
ubytovňou, školský dvor by mal byť 4 m2 na jedno dieťa, odpovedala starostka. Poslanec
konštatoval, že potom za ubytovňou bude menšia výmera na kultúrne akcie. Starostka dodala,
že hrací dvor môže byť aj na školskej záhrade. Potom sa rozbehla diskusia, že celkové
náklady sú na 1 000 000,- Eur, na čo poslanci odpovedali, že na to nemáme a vyjadrovali
názory, že nesúhlasia s prestavbou na škôlku a navrhujú pôvodný zámer – iba riešiť havarijný
stav strechy. Pani ekonómka pripomenula, že na opravu strechy máme dotáciu 13 500,- Eur
a musíme ju do konca roka vyčerpať. Viacerí poslanci sa priklonili k názoru, nech sa postaví
materská škola na pôvodnom pozemku na ulici Slovenského raja, teda ako novostavba. Obec
sa má snažiť získať na projekt dotáciu. Na základe všeobecného súhlasu sa nehlasovalo
o uznesení na vypracovanie projektu v cene 3 500,- Eur a projekt rekonštrukcie strechy a celá
problematika sa presunula na samostatné rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré pani
starostka zvolá na piatok 11.5.2018 o 18:00 hod. Prednosta Martin Gonda sa uistil, že teda
poslanci sú za to, aby budova slúžila ako turistická ubytovňa. Vedúca jedálne pani Anna
Compelová pripomenula, že podnikateľská činnosť možno finančne nebude v pluse, keďže
poslanci v uznesení obmedzili otváracie hodiny pre akcie ako plesy a svadby. Pán poslanec
Peter Špic sa pýtal vedúcej na príjmy z ubytovania, konštatoval, že je to málo spropagované,
kontakt nie je ani na obecnej stránke. Vedúca jedálne a podnikateľskej činnosti pripomenula,
že v zime je ubytovanie nerentabilné, ak treba vykurovať celé poschodie pre pár izieb.
Nasledovala diskusia o dôvode výpovede pre pani Kiššovú zo školskej jedálne.
5. Úprava rozpočtu, smernica o odmeňovaní poslancov – reakcia na novelu zákona č.70/2018,
ekonómka obce p. Kubičárová
Pani ekonómka Marcela Kubičárová predstavila materiál, spomenula, že máme zvýšené
príjmy o 57 656,- Eur, čo sú daňové príjmy z Ministerstva financií. Upravujú sa príspevky pre
Školský klub (zvýšenie 2766,- Eur). Voľné prostriedky na investičné akcie sú vo výške
58 975,- Eur. Úpravu rozpočtu podľa predloženej tabuľky poslanci schválili, no následne sa
rozvinula diskusia o potrebe asfaltovanie ulíc a výstavby kanalizácie na ulici Smižianskej.
Finančná situácia obce dovoľuje zobrať si úver na 150 000,- Eur. Piati poslanci boli za úver
v uvedenej výške, dvaja poslanci boli proti. Dohodlo sa, že z úveru sa budú riešiť tieto
investičné aktivity: 1. Kanalizácia na ulici Smižianskej 40 000,- Eur. 2. Asfaltovanie ulíc
(Barbušova, Čingovská) 80 00,- Eur, 3. výtlky na Čingove 10 000,- Eur. 4. Oprava strechy
obecnej budovy – turistická ubytovňa 20 000,- Eur.
Voľné kapitálový príjmy vo výške 58 975,- Eur sa v tomto roku rozdelia takto: 1. Zberný dvor
11 000,- Eur, 2. Oplotenie ihriska 15 000,- Eur, 3. Strecha turistická ubytovňa – tu je dotácia
13 500,- Eur, 4. Splátka starého úveru 16 000,- Eur, ostane 3 475,- Eur.
Poslanci schválili Smernicu č. 4/2018 - zásady odmeňovania poslancov 2018, ktorá sa
upravila vzhľadom na novelu zákona NR SR č.70/2018.
6. Nový Organizačný poriadok obce (Smernica 2/2018) – funkcia prednostu, informácia
Prednosta obecného úradu Martin Gonda informoval poslancov, že Smernica č. 2/2018 je
aktualizovaným Organizačným poriadkom obecného úradu. Poslanci túto smernicu zobrali
na vedomie.
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7. Protest prokurátora - zrušenie VZN č. 11/2017 o poplatkoch za úkony a služby obce
(poplatky budú v smernici č. 3/2018)
Prednosta obecného úradu Martin Gonda poslancom vysvetlil, že na základe protestu
prokurátora musíme zrušiť VZN č. 11/2017 nakoľko tieto poplatky môžu byť uvedené iba
v Smernici, nie vo VZN. Celé VZN sa upravilo na Smernicu č.3/2018 a vypustil sa v nej
poplatok za oznámenie o určení súpisného čísla vo výške 5,- Eúr, ktorý prokurátor tiež
napadol. Poslanci zobrali Smernicu č. 3/2018 na vedomie.
8. Veľkoobjemné kontajnery objednanie podľa VZN – jarné upratovanie
Na základe žiadosti občana Martina Gondu z 2.3.2018 poslanci súhlasia, že v obci budú
v máji pristavené veľkoobjemné kontajnere na objemný odpad.
9. Schválenie zmlúv, ktoré boli zverejnené ako zámer: Zámenná zmluva č. 3/2018 (p. Gajan
s manželkou a obec, parc. číslo KNE 198), zámenná zmluva č. 4/2018 (od KNE 185/1 po
KNE 202), kúpna zmluva č. 3/2018 (LV č. 740, kanalizácia - 60 vlastníkov), kúpna zmluva č.
4/2018 (LV č. 740 – kanalizácia – ďalší vlastníci)
Poslanci schválili zámennú zmluvu č. 3/2018 a kúpnu zmluvu č. 2/2018. V tomto bode
vystúpili pani Viera Kačenková a pán Radovan Frankovič, ktorí oznámili, že vo veci Jozefa
Frankoviča neboli informovaní o predmete zámeny a s obcou nebudú nič zamieňať ani jej
predávať pozemky. Preto schválenie plánovanej zámennej zmluvy bolo bezpredmetné
a nehlasovalo sa ani o následnej kúpnej zmluve.
10. Potvrdenie platu starostky obce
Poslanci každoročne potvrdzujú plat starostky obec. Plat sa nemenil ostal plat podľa zákona
a 40% zvýšenie, ktoré bolo starostke schválené už na začiatku volebného obdobia 2014-2018.
11. Doriešenie nového rozostavaného futbalového ihriska (oplotenie, tráva), poslanec Skokan
Pán poslanec Štefan Skokan, prezident OFK Miroslav Povec a Vladimír Janík sa prihovorili
za oplotenie nového futbalového ihriska. Nakúpil by sa materiál, pred tým by sa predložili
cenové ponuky na pletivo a plech. Plot by sa osadil brigádnicky za pomoci aktivačných
pracovníkov a členov OFK. Riešilo sa aj polievanie nového ihriska, kosenie, valcovanie. OFK
požiadal obec o pomoc, nakoľko na to nemajú človeka. Dohodlo sa, že zavlažovací systém si
kúpi OFK zo svojho rozpočtu. Na polievanie a údržbu sa môže zamestnať pracovník najlepšie
cez Úrad práce, povedala pani starostka. Je potrebné nájsť zodpovedného človeka. Zároveň na
návrh prednostu obecného úradu sa chválila štvorčlenná komisia v zložení - Gonda, Povec,
Skokan, Skladan – ktorá bude riešiť otázky ohľadom futbalového ihriska a na obecné
zastupiteľstvá bude predkladať riešenia. V diskusii sa poznamenalo, že obidve ihriská bude
kosiť obec svojím pracovníkom a kosačkou, no benzín, tak ako v minulosti, bude
zabezpečovať OFK. Obecný úrad ponúkol OFK návrh, že na oplotenie je pripravených
15 000,- Eur v prípade, že projekt na multifunkčné ihrisko nebude úspešný, tak práve táto
suma spoluúčasti obce bude vyčlenená na oplotenie. Pán poslanec Štefan Skokan vo svojom
vystúpení povedal, že on žiada 15 000,- aj v prípade ak vyjde projekt multifunkčného ihriska,
lebo aj v tomto prípade je akútna potreba oplotenia celého areálu, kde budú ihriská. Pán
poslanec Pavol Skladan upozornil, že nové ihrisko musí spĺňať podmienky SFZ až vtedy bude
oficiálne z neho ihrisko.
4

12. Žiadosť o odkúpenie cesty – Rucon (Hotel Grand Spiš – bývalý hotel Flóra)
Po diskusii poslanci rozhodli, že žiadosti nevyhovejú, komunikácia sa nepredáva. Právny stav
je taký, že obec ju nemôže predať a ani prenajať.
13. Ponuka na asfaltovanie cesty od futbalového ihriska + Barbušova, Čingovská
Za asfaltovanie Barbušovej ulice sa prihovorili aj prítomní občania. Diskusia poslancov,
prednostu a starostky obce prebiehala o všetkých investičných akciách, ktoré obec potrebuje
riešiť. Keďže poslanci schválili úver, tento bod bol vybavený kladne.
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Tibor Pecha
Po diskusii poslanci zobrali žiadosť na vedomie s tým, že sa odpovie, že cena za 1m2 bude
20,- Eur.
15. Dohoda s Rupkki (bytový dom – vysielač), podpísaná zmluva
Prednosta obecného úradu PhDr. Martin Gonda informoval, že s firmou Rupkki bola
podpísaná nájomná zmluva na rok 2018, obci budú ročne za umiestnenie vysielača na streche
budovy platiť nájom 200,- Eur. Technická špecifikácia vysielača tvorí prílohu zmluvy a je
prístupná na nahliadnutie komukoľvek. Zmluva je na 5 rokov. Na základe rozhovoru
s nájomcom pánom Jánom Knuteľom sa dohodlo, že zariadenie nad jeho dverami ostáva, lebo
sa znížila jeho hlučnosť. Rupkki však zalepí diery v stenách, ktoré vznikli pri inštalácii líšt.
Firma Rupkki si nainštaluje vlastný elektrický merač na elektrinu. Firma Rupkki doplatí obci
za roky 2015, 2016 a 2017 nájomné v sume 3 x 200,- Eur, spolu 600,- Eur a za spotrebovanú
energiu 3x 110,- Eur, spolu 330,- Eur. Faktúra na súhrnu sumu 930,- Eur už bola vystavená.
V tomto bode vystúpil Michal Britaňák ml., ktorý je novým domovníkom nájomnej bytovky.
Poslancov oboznámil s opravami, ktoré treba riešiť a predložil pripomienky k revízii plynu,
kde podľa jeho zistenia v niektorých bytoch nezaznamenali žiadnu službu, upozornil, že
zvončeky pri vchode mali byť opravované, ale nefungujú. Ďalej sa diskutovalo o fonde opráv,
ktorý sa v nájomnej bytovke netvoril 10 rokov. To sa zmení, do fondu opráv pôjde mesačne
528,- Eur. Domovník informoval, že teraz majú vo fonde opráv mínus 630,- Eur, navrhol, že
suma z doplatku nájomného od firmy Rupkki by išla do fondu opráv, čo neprešlo, nakoľko si
nájomníci nevytvárali fond opráv a rôzne výdavky platila stále obec. Prednosta obecného
úradu sa dohodol s domovníkom, že oni dvaja budú komunikovať a na obecné zastupiteľstvo
prinášať riešenia. Dohodlo sa, že z tohto zastupiteľstva sa spraví osobitý zápis, ktorý doplní
domovník a doručí sa do schránok nájomníkov, kde sa bude okrem iného komunikovať
zvýšenie koeficientu z obstarávacej ceny na všetky byty a to na 4,05 %, čím sa upravuje
výška nájomného, čo poslanci schválili. Nájomné sa zmení od 1.7.2018 takto: 1. izbový byt
74,15 Eur; 2. izbový byt 123,59,- Eur; 3. izbový byt spodný 157,02,- Eur; 3. izbový byt
spodný 156,25,- Eur;, 3. izbový byt horný 173,02,- Eur.
16. Ošetrenie Líp – prijatá petícia za záchranu (160 podpisov), stanovisko odborníka a cenová
ponuka od p. Magyar
Predseda Komisie životného prostredia oboznámil poslancov s prehliadkov líp, ktorú
24.4.2018 vykonal odborník, ktorý poslal cenovú ponuku na ošetrenie líp, a na žiadosť
prednostu a predsedu komisie bola predložená samostatná cenová ponuka aj na orezanie
javora, ktorý sa nachádza na cintoríne. V priebehu zisťovania stavu líp sa zistilo, že už nie sú
chránené, ale pre obec ostávajú naďalej vzácne. Na ich zachovanie reagovali aj občania
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petíciou. Manželia Paluškoví vyzbierali 360 podpisov a v diskusii poukázali na vzácnosť líp
a potrebu ich zachovania a teda čo najrýchlejšieho odborného ošetrenia. Poslanci predloženú
cenovú ponuku schválili.
17. Žiadosť o odkúpenie pozemku – pán Dzúrik (parkovisko Čingov - požičovňa setov na
Ferratu)
Po diskusii poslancov bolo rozhodnuté žiadosti nevyhovieť, obec pozemok nepredáva. Pán
poslanec Ing. Samuel Bendík poukázal na to, že žiadosť nebola podaná písomne. Prednosta
ho informoval, že bola podaná ústne na stretnutí pán Dzúrika a starostky obce.
18. Ponuka na asfaltovanie do hrúbky 0,5 cm, cena 45 Eur za m2, Katarína Šarišská,
Letanovce
Po diskusii poslancov bolo rozhodnuté žiadosti nevyhovieť.
19. Pán Cuník – zámena a žiadosť o vysporiadanie pozemkov z dôvodu uloženia kanalizácie
Poslanci žiadosti vyhoveli s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.
20. Rôzne:
Odvodňovacie kanály: Starostka informoval, že sa môže odvodniť Tomášovský potok,
Hadušovský potok a potok za rodinou Cvengrošovou v Hadušovciach. Obec sa prihlási do
výzvy, podáme projekt, bude na ňom spolupracovať pán Kraučík.
Schválenie výšky nájmu bytovka – poslanci schválili koeficient 4,05% z obstarávacej ceny
bytu.
Žiadosť Michal Dobranský - kúpa pozemku KNC 589: Poslanci žiadosti nevyhoveli, na
uvedenom pozemku sa plánovala a plánuje výstavba materskej školy.
Vystúpenie pána Mgr. Petra Orlovského z Hrabušickej ulice: Opýtal sa, v akom štádiu je
petícia, čo sa v vo veci obmedzenia dopravy spravilo. Pani starostka informoval, že sa robí
dopravný projekt pre celú obec, nedá sa zakázať vstup všetkých nákladných vozidiel, ale dá
sa obmedziť vstup niektorých vozidiel, napríklad poľnohospodárskych strojov. V diskusii sa
hovorilo, že kedysi chodili stroje JRD po Poľnej ceste a nie cez stred dediny. Hrabušickú
cestu ničia. Keď aj blato po sebe upracú, nie je to vyhovujúce, lebo z neho spravia na ceste
kašu a to nie je upratanie. Riešením môže byť určenie ciest pre poľnohospodárske stroje, treba
počkať na dopravný projekt a návrhy jeho autora. Pán poslanec Cyril Melega spomenul
riešenie susednej obce, kde majú zatarasené cesty betónovými panelmi. Tak to dajme aj my,
ak ich majú iní, povedal pán Orlovský.
Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ.
Na základe videozáznamu a osobnej účasti zapísal: PhDr. Martin Gonda.
Overovatelia zápisnice:

Pavol Skladan
Cyril Melega

PhDr. Martin Gonda

Mgr. Zuzana Nebusová

Prednosta obecného úradu

Starostka obce
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Prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach z riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.4.2018

Uznesenie č.31/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s doplnením dvoch bodov: výška nájmu, žiadosť
Michala Dobranského.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.32/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Pavla
Skladana a Cyrila Melegu a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.33/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.2/2018 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
1. zmena rozpočtu

2. zmena rozpočtu

na rok 2018

na rok 2018

v€

v€

871 402

0

57 932

929 334

Kapitálové príjmy

0

0

6 910

6 910

Finančné operácie
príjmové

23 500

1 740

175 240

Rozpočet na rok
2018

ROZPOČET po
zmenách rok 2018

v€
Bežné príjmy

150 000

7

Príjmy spolu

894 902

Rozpočet na rok
2018

150 000

66 582

1 111 484

1. zmena rozpočtu

2. zmena rozpočtu

na rok 2018

na rok 2018

ROZPOČET po
zmenách rok 2018

v€

v€

v€
Bežné výdavky

742 916

0

21 572

764 488

Kapitálové
výdavky

109 926

150 000

34 870

294 796

Finančné operácie
výdavkové

42 060

0

10 140

52 200

Výdavky spolu

894 902

150 000

66 582

1 111 484

Príjmy: 100..... 57 656 €

Výdaje: 600.......21 572 €

200...... 7 186 €

700........34 870 €

400 .... 1 740 €

800....... 10 140 €

Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje úver vo výške 150 000,- Eur na
tieto investičné akcie: 1). Kanalizácia na ulici Smižianskej 40 000,- Eur. 2). Asfaltovanie ulíc
(Barbušova, Čingovská) 80 00,- Eur, 3. výtlky na Čingove 10 000,- Eur. 4. Oprava strechy
obecnej budovy – turistická ubytovňa 20 000,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík
Proti: Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší Všeobecne záväzné nariadenia č.
11/2017 o poplatkoch za úkony a služby obce Spišské Tomášovce.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schvaľuje zámennú zmluvu č. 3/2018 na pozemky parcely KN E č. 198 zapísanej na liste
vlastníctva č.1424, ktorých spoluvlastníkmi sú Rastislav Gajan a manželka Gabriela
Gajanová, Mazúrová, obaja bytom Trieda 1.mája 2224/45, Spišská Nová Ves a obec Spišské
Tomášovce zapísaná na LV č. 1425, parcela KN E č. 200 a parcela KN E č. 483 a Jozef
Bartoš, bytom Slovenského raja 213/21, Spišské Tomášovce, zapísaný ako spoluvlastník na
parcelách registra E KN č.114, KN č. 185/2, KN č. 190, KN č. 1126.
b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy č. 3/2018, 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, a že na
uvedených parcelách v zámennej zmluvy č. 3/2018 bude vybudovaná prístupová komunikácia
a chodníky.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schvaľuje kúpnu zmluvu č.2/2018 na pozemky parcely KN E č. 1160/1, KN č. 1160/501,
KN č. 91160/1 zapísaných na liste vlastníctva č.740, ktorých spoluvlastníkmi sú Marek
Bendik, bytom Pribinova 81/1136, Smižany a Miroslav Bendik, bytom Trieda 1. mája
2222/15, Spišská Nová Ves.
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b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 2/2018, 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, a že na
uvedených parcelách v kúpnej zmluve č. 2/2018 kupujúca obec Spišské Tomášovce plánuje
vybudovanie kanalizačného zberača a prečerpávacej stanice splaškov a odpadových vôd.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce určuje na základe § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určuje s účinnosťou od 1.1.2018 zvýšenie minimálneho mesačného
platu starostu o 40 % mesačne.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje predloženú cenovú ponuku na
odborné orezanie dvoch líp a javora firmou Stromservis, pán Martin Magyar.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť pána Tibora Pechu na
odkúpenie časti pozemku o výmere 15 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 90044, LV 1,
s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť pána Petra Cuníka na
odkúpenie časti pozemku o výmere 15 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 90044, LV 1,
s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje úpravu koeficientu z obstarávacej
ceny bytu na 4,05% pre nájomnú bytovku na ulici Školskej s účinnosťou od 1.7.2018.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach (Smernica č.4/2018).
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef
Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce

12

