Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 23.07.2018 o 18:00 v kancelárii starostky obce.
Na úvod starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľa
navrhla PhDr. Martina Gondu, ktorého obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. Za
overovateľov zápisnice navrhla poslancov Cyrila Melegu a Štefana Skokana, ktorých
poslanci schválili.
Prítomní poslanci: Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec,
Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, 15 minút meškal Pavol Skladan.
Na rokovaní bola prítomná aj pani kontrolórka Dana Hojnošová, ekonómka obce pani
Marcela Kubičárová, administratívna pracovníčka Anna Cvengrošová a prítomní
občania podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac
V úvode bol program z pozvánky doplnený a následne schválený v tejto štruktúre:
Program:
1. Odsúhlasenie rozšírenia Potočnej ulice z 3m na 5,5 m, podľa predloženého návrhu
2. Predaj pozemku na základe zámeru predať majetok obce - žiadosť M. Marčišovský
o odkúpenie parcely CKN 245/3 pri požiarnej zbrojnici
3. Cenová ponuka na opravu mostíkov v Slovenskom raji
4. Úprava rozpočtu: 1. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – bez zmeny výšky
rozpočtu, 2. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku pani Lucia Kapustová – nová žiadosť z dôvodu zvýšenia m 2
z 11m2 na 13m2
6. Nájomná zmluva s COOP Jednota v sume 1,- Euro: umiestnenie informačnej obecnej vitríny
7. Schválenie kúpnej zmluvy č.5/2018: pán Peter Cuník, pán Tibor Pecha
8. Informácia o pripravovanej IBV lokalite v Rómskej osade v rámci územného plánu
9. Schválenie zámennej zmluvy: Alena Kaňuková
10. Schválenie zámennej zmluvy č.4/2018: Fifík, Fifíková, Gajan, Orlovská, Horváth, Horváthová,
Baranyi, Duchová
11. Schválenie zámennej zmluvy č.10/2018: Parcela 90275 do parcely 288 (Pecha, Holubová)
12. Návrh na odstúpenie od Zámennej zmluvy č.5/2013 z dôvodu nepodpísania zámennej zmluvy
na prístupovú komunikáciu (pani Jana Štrauchová)
13. Kontrola uznesení (kontrolórka obce)
Rôzne:
Komunitný plán – informácia
Kultúrne podujatie: Hadušovský kotlík – informácia
Futbalové ihrisko – požiadavky OFK (kosenie, oplotenie – bariéra, kosačka)
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Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov:
1.Odsúhlasenie rozšírenia Potočnej ulice z 3m na 5,5 m, podľa predloženého návrhu
Pani starostka informovala o problémoch v spolunažívaní na ulici Potočnej, kde pán
Frankovič umiestňuje na okraj cesty kamene, čím zabraňuje prejazdu áut po
vozovke. Kamene bránia najmä pri otáčaní a vyhýbaní sa prekážkam na ceste. Preto
je návrh na rozšírenie existujúcej asfaltovej cesty na šírku 5,5 m. Projekt ráta s cenou
18 000,- Eur bez DPH. Pán poslanec Jozef Valenčík sa pýtal na názov firmy, ktorá
by to robila. Pani starostka odpovedala, že firma sa ešte len bude vyberať. Pán
poslanec Marek Bajtoš pripomenul, že potrebujeme hlavne asfaltovať ulice na
nových lokalitách, kde nemajú vôbec položený asfalt a na Potočnej ulici už je cesta
vybudovaná. Pani starostka informovala, že teraz sa odsúhlasuje iba projekt.
Obyvateľka z ulice Potočnej, pani Beáta Bendíková, vo svojom vystúpení povedala,
že na spomínanej ulici majú viacerí nové domy a majú problémy s vychádzaním zo
svojich pozemkov na cestu, ktorej okraj blokujú kamene. Pripomenula, že problém je
dlhodobo známy a situácia je tam stále rovnaká. Pán poslanec Cyril Melega
pripomenul, že v rozpočte nie sú na to peniaze, ak by sa práce začali tento rok,
faktúrovať by sa mohlo budúci rok.
2. Predaj pozemku na základe zámeru predať majetok obce - žiadosť M.
Marčišovský o odkúpenie parcely CKN 245/3 pri požiarnej zbrojnici
Pán podnikateľ Miloš Marčišovský krátko zdôvodnil zámer kúpiť od obce uvedenú
parcelu v celkovej výmere 462 m2. Znalecká cena uvádza 24,- Eur za 1m2, on
ponúkol cenu 30,- Eur za 1m2. Tento bod sa presunul z minulého rokovania
poslancov z dôvodu, že na rokovaní nebola 3/5 väčšina poslancov.
V diskusii poslanci vyjadrovali svoje postoje, kto je za a kto je proti predaju celej
výmery parcely (462 m2), ktorá bola zverejnená v zámere predať majetok obce. Za
predaj celej parcely nebol dostatočný počet poslancov, preto sa po diskusii oficiálne
hlasovalo o alternatívnom návrhu, a teda o odpredaji 120m2. Tento návrh získal
potrebnú 3/5 väčšinu všetkých poslancov, pričom kúpna cena ostala v sume 30,- Eur
za 1m2.
3. Cenová ponuka na opravu mostíkov v Slovenskom raji
Prítomní páni Ladislav Cvengroš a Jozef Knurovský informovali poslancov o zaslanej
cenovej ponuke na výmenu roštov na dvoch mostoch v Bielom potoku. Je to smerom
na veľmi navštevovaný Kyseľ. Dĺžka jedného mosta je 13 m, spolu 26 m. Potrebné je
vymeniť 52 roštov o rozmere 500 x 900 mm. Cena za práce by bola 1 400,- Eur.
Obec zaplatí materiál (52 roštov, 1 kus 21,60 bez DPH, plus 110 samorezných
skrutiek, približne 1377,- Eur). Ďalej informovali o potrebe maľovania Zelenej lávky
a Partizánskej lávky. Cena za maľovanie jedného mosta by bola aj vrátane farby
a prác 1000,- Eur. Poslanci schválili cenu práce za výmenu roštov na dvoch mostoch
na Bielom potoku (1400,- Eur) a schválili maľovanie dvoch mostov (2000,- Eur),
spolu teda 3400,- Eur. Rošty zabezpečí obec. V diskusii pán poslanec Pavol Skladan
hovoril o možnej pomoci členov KST pri prenášaní roštov, ak to bude potrebné.
4. Úprava rozpočtu: 1. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – bez zmeny
výšky rozpočtu, 2. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
Pani ekonómka Marcela Kubičárová predstavila poslancom podstatu zmien
v rozpočte. Rozpočtové opatrenie č.3 zobrali na vedomie, keďže ide o už vykonanú
zmenu medzi položkami bez zmeny výšky rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č.4
poslanci schválili - navýšenie v príjmoch o čiastku za inžinierske siete podľa už
zapísanej zámennej zmluvy a zároveň to isté navýšenie vo výdavkovej časti. Ďalej sú
2

vo výdavkovej časti upravené finančné operácie o splátku úveru na chodník. Zároveň
sa rozdelili príjmy zo schválených kúpnych zmlúv.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku pani Lucia Kapustová – nová žiadosť z dôvodu
zvýšenia m2 z 11m2 na 13m2
Pani Kapustová žiadala odkúpiť od obce výmeru 13m 2 ako prístup na svoju parcelu
na ulici Slovenského raja. Pani starostka Mgr. Zuzana Nebusová poslancom
vysvetlila, že podľa geometrického plánu 2 m 2 zasahujú pred susediaci pozemok
a preto odporúča predať pani Kapustovej a do kúpnej zmluvy zahrnúť pôvodných 11
m2, čo už bolo schválené uznesením číslo 80/2016 v cene 20,- Eur za 1m2. Poslanci
súhlasili, že ostane v platnosti staršie uznesenie a výmera na predaj sa nezmení,
teda v kúpnej zmluve bude uvedená výmera 11m2. Pani starostka informovala, že
tento predaj bude obsahom kúpnej zmluvy č.5/2018, do ktorej zapracuje aj pána
Petra Cuníka (1m2 za 20,- Eur) a pána Tibora Pechu (1m2 za 15,- Eur). Poslanci tak
schválili kúpnu zmluvu č.5/2018 s tromi účastníkmi: Kapustová, Cuník, Pecha.
6. Nájomná zmluva s COOP Jednota v sume 1,- Euro: umiestnenie informačnej
obecnej vitríny
Pán prednosta obecného úradu PhDr. Martin Gonda informoval poslancov, že nová
informačná vitrína na obecné oznamy s plochou na výlep plagátov bude umiestnená
na priestranstve pred Coop Jednota, preto musia poslanci schváliť nájomnú zmluvu,
následne ju v auguste schváli predstavenstvo Coop Jednoty a nájomná zmluva sa
môže predložiť ako preukázanie vlastníctva na stavebné konanie, ktoré je potrebné
pre umiestnenie informačnej vitríny. Poslanci nájomnú zmluvu, ktorá im bola vopred
mailom zaslaná, schválili.
7. Schválenie kúpnej zmluvy: pán Peter Cuník, pán Tibor Pecha
Predaj obecných pozemkov pre spomenutých občanov poslanci schválili ako súčasť
kúpnej zmluvy č. 5/2018, kde bude zahrnutá aj pani Kapustová.
8. Informácia o pripravovanej IBV lokalite v Rómskej osade v rámci územného plánu
Tento bod bol prerokovaný za účasti asi 12-tich občanov z danej lokality. Pani
starostka informovala poslancov, že má žiadosti o výstavbu rodinných domov
v Rómskej osade, teda na lúke, kde teraz parkujú autá smerujúce na Tomášovský
výhľad. Starostka poslancov informovala ako chce na danom mieste vytvárať
stavebné pozemky, ktorých by malo byť 30. Prítomným občanom poslanci
pripomenuli, že aj keď majú pozemky vo vlastníctve netreba zabúdať, že aj tu sa platí
15,- Eur za 1m2 za to, že obec tam vybuduje inžinierske siete. Keďže išlo len
o informáciu, nehovorilo sa o termínoch výstavby ani otvorenia lokality, čo bolo
prítomným občanom dodatočne opätovne vysvetlené, že aktuálne sa v lokalite
nemôže stavať. Plánovaná lokalita dostala názov „Pod lesom“.
9. Schválenie zámennej zmluvy: Alena Kaňuková
Pani starostka informovala, že pani Kaňuková nakoniec upustila od zámennej
zmluvy, a tak sa o tomto bode nehlasovalo.
10. Schválenie zámennej zmluvy
Pani starostka vysvetlila obsah zámennej zmluvy č. 4/2018. Zámenná zmluva
č.4/2018 pôvodne rátala s účastníkmi Ladislav Horváth a Emília Horváthová, no pani
starostka navrhla jej zrušenie, poslanci tak zrušili uznesenie č.48/2018 a prijali nové
uznesenie, kde sa v zámennej zmluve č.4/2018 definovali noví účastníci.
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11. Schválenie zámennej zmluvy: Parcela 90275 do parcely 288
Poslanci schválili zámennú zmluvu č.10/2018, ktorá sa týka Lucie Holubovej
a Mareka Pechu. A v tomto bode sa schvaľovala aj kúpna zmluva č.6/2018
účastníkov František Bryndza, Mgr. Lenka Bryndzová, Mgr. Ján Zemjanek, Mgr.
Martina Zemjaneková, Ing. Peter Bendík, PaedDr. Beáta Bendíková.
12. Návrh na odstúpenie od Zámennej zmluvy č.5/2013 z dôvodu nepodpísania
zámennej zmluvy na prístupovú komunikáciu (pani Jana Štrauchová)
Pani starostka informovala, že pani Jana Štrauchová nepodpísala schválenú
zámennú zmluvu na vysporiadanie cesty. Na návrh pani starostky poslanci
odsúhlasili, že obec sa bude dožadovať vlastníctva v parcele 102 prostredníctvom
súdu. Pani starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová vyzvala prítomného občana
Ladislava Cvengroša aby potvrdil, že on svoj podpis na zmluve zachováva. Pán
Ladislav Cvengroš povedal, že spolu s manželkou trvajú na svojom podpise na
zámennej zmluve.
13. Kontrola uznesení (Dana Hojnošová, kontrolórka)
Pani kontrolórka Dana Hojnošová vykonala kontrolu uznesení zo štyroch predošlých
zasadnutí OZ (30.4.; 11.5.; 1.6.; 25.6.). Vo svojom vystúpení konštatovala, že prijaté
uznesenia z predošlých zasadnutí zastupiteľstva boli splnené. Uznesenia č.6/2018 –
prevod pozemkov SPF je v plnení a uznesenie č.19/2018 – schválenie žiadosti na
multifunkčné ihrisko – tu je výsledok známy, obec nedostala dotáciu.
Rôzne:
Komunitný plán – informácia: Prednosta obce PhDr. Martin Gonda informoval
poslancov, že terénna sociálna pracovníčka pani Mgr. Veronika Luňáková pri
spracúvaní Komunitného plánu pozýva na aktívnu účasť aj poslancov, ktorí môžu
prispieť svojimi pripomienkami.
Kultúrne podujatie: Hadušovský kotlík – informácia. Prednosta obce PhDr. Martin
Gonda informoval, že Kultúrno-športová komisia bude 4. augusta robiť kultúrnu akciu
v Hadušovciach. Zodpovednou organizátorkou je Anna Cvengrošová, ktorá na
obecnom úrade vykonáva prax. Ide o podujatie, kde vystúpi country-folková kapela
„2 plus“, občerstvenie bude zabezpečovať Pohostinstvo Lipaj. Do príprav podujatia
boli pozvaní všetci poslanci, hlavne tí z Hadušoviec. Prednosta vyvrátil slová, ktoré
počul, že ide o delenie obce na Tomášovce a Hadušovce. Práve naopak je tu snaha
spraviť celoobecnú akciu aj v Hadušovciach, za aktívnej pomoci občanov
z Hadušoviec. Právny stav je taký, že Hadušovce sú už len historický názov, naša
obec sa nedelí na miestne časti, ale historické povedomie o tomto názve treba
zachovať. Priestor konania akcie je pri hlavnej ceste, čo nie je ideálne, ale obec
nemá v Hadušovciach vhodnejšie priestory vo svojom vlastníctve.
Futbalové ihrisko – požiadavky OFK (kosenie, oplotenie – bariéra, kosačka).
Prezident OFK Slovenský raj Spišské Tomášovce, pán Miroslav Povec požiadal
poslancov aby bola futbalistom zverená traktorová kosačka, ktorú teraz spravuje
údržbár obce pán Rastislav Špiner. Stroj je momentálne nepojazdný, čaká sa na
objednanú súčiastku, čo je pre futbalistov komplikácia a už dva mesiace nemôžu
riadne kosiť. Ak budú mať kosačku, tak si pokosia sami obidve ihriská. Pán Povec
informoval, že na ihrisko chcú zakúpiť bariéry, obecnému zastupiteľstvu predložia
cenové ponuky a opätovne požiadal o možnosť zamestnať na dohodu hospodára,
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ktorý by kosil a staral sa o priestory šatne a vybavenie futbalistov. OFK navrhuje na
túto funkciu pána Jozefa Straku, ktorému by sa určil pracovný úväzok, počet hodín
a plat.
Schválenie podmienok úveru pre obec. Na žiadosť pani starostky ešte poslanci
vybrali z troch ponúk od bánk: Slovenská sporiteľňa, VÚB, Prima banky. Poslanci
súhlasili a schválili podmienky čerpania úveru vo výške 150 00,- od Prima banky.
Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ.
Na základe videozáznamu a osobnej účasti zapísal: PhDr. Martin Gonda.

Overovatelia zápisnice:

Cyril Melega
Štefan Skokan

PhDr. Martin Gonda
Prednosta obecného úradu

Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach z
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.07.2018
Uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s doplnením o nové body.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.79/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice
Cyrila Melegu a Štefana Skokana a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Cyril Melega, Štefan Skokan
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.80/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje projekt rozšírenia
Potočnej ulice na 5,5m v cene do 500,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan,
Cyril Melega, Jozef Valenčík
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č.81/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. /2018, ktorej
majetkovou podstatou je predaj pozemku KN C č. 245/3 o výmere 120 m2, v kúpnej
cene 30,- €/m2, pre Miloš Marčišovský, Nová 155/12 053 61 Olcnava.
b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. x/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 kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti: Pavol Skladan
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje cenové ponuky
predložené Ladislavom Cvengrošom a Jozefom Knurovským na práce:
a) výmena 52 roštov na dvoch mostoch v Bielom potoku v cene 1400,- Eur práce
a 1400,- materiál
b) maľovanie Zelenej lávky a Partizánskej lávky, spolu cena práce a dodaného
materiálu 2000,- Eur
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie zmenu
rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.3/2018, v
zmysle vnútorného predpisu - Zásady rozpočtového hospodárenia obce- časť VII., §
22- zmeny rozpočtu schválené starostom bez zmeny celkovej výšky príjmov
a výdavkov.
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 84/2018
schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 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 predpisov
1. zmena
rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

3. zmena
rozpočtu

4. zmena
rozpočtu

na rok 2018

na rok 2018

na rok 2018

na rok 2018

v€

v€

v€

v€

871 402

0

57 932

0

Kapitálové
príjmy

0

0

6 910

0

Finančné
operácie
príjmové

23 500

150 000

1 740

0

894 902

150 000

66 582

0

133 912

Rozpočet
na rok
2018

1. zmena
rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

3. zmena
rozpočtu

4. zmena
rozpočtu

na rok 2018

na rok 2018

na rok 2018

na rok 2018

v€

v€

v€

v€

v€

Bežné výdavky

742 916

0

21 572

0

3 000

767 488

Kapitálové
výdavky

109 926

150 000

34 870

0

108 087

402 883

Finančné
operácie
výdavkové

42 060

0

10 140

0

22 825

75 025

Výdavky spolu

894 902

150 000

66 582

0

133 912

1 245 396

Rozpočet
na rok
2018
v€
Bežné príjmy

Príjmy spolu

ROZPOČET
po zmenách
rok 2018

929 334
133 912

140 822

175 240

1 245 396

ROZPOČET
po zmenách
rok 2018

Príjmy: združené inv. prostriedky (podľa zámennej zmluvy- príspevok na inž. siete)
126 677 €
predaj pozemkov (Marčišovský 3600 €, Bendík, Bryndza, Zemjanek 2 790 €,
Cuník 400 €, Pecha Tibor 225 €,Kapustová 220 €) 7 235 €
Výdaje: výstavba v obci ........................................................................... 108 087 €
splatenie úveru na chodník ........................................................ 12 850 €
Čingov- oprava lavičiek v Sl. raji .................................................. 3 000 €
splátky úveru – nový prijatý ........................................................ 9 975 €
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 5/2018, ktorej
majetkovou podstatou je predaj pozemku pre uvedených účastníkov:
1. Mgr. Tomáš Rindoš, rod. Rindoš, bytom Sadová 2315/3, 052 01 Spišská
Nová Ves
2. Mgr. Lucia Rindošová, rod.Kapustová, bytom Sadová 2315/3, 052 01
Spišská Nová Ves
3. Peter Cuník, rod.Cuník, bytom Dunajská 2755/30, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Tibor Pecha, rod. Pecha, bytom Smreková 382/30, 052 01 Spišské
Tomášovce
5. Irena Pechová, rod. Pechová, bytom Smreková 382/30, 052 01 Spišské
Tomášovce
b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 5/2018, 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 kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek
Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje nájomnú zmluvu medzi
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 031 25 Liptovský Mikuláš, ul.
1. mája 54 a obcou Spišské Tomášovce na parcelu číslo KN-C 245/1, zapísanej na
LV číslo 1002, pričom celková výmera prenajatej plochy je 2 m2, cena za jeden rok je
1,- Euro a doba nájmu je na neurčitý čas.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 87/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s vytvorením novej
stavebnej lokality s názvom „IBV - Pod lesom“ v počte 30 domov, ktorá je v rámci
územného plánu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík,
Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš, Štefan Skokan
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 88/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 48/2018
z 11.5.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík,
Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 89/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 4/2018 medzi
1.Denis F i f í k, rod. Fifík, bytom Slovenského raja 269/31, 053 14 Hrabušice
2. Petra F i f í k o v á, rod. Rabčanová, bytom Gaštanová 535/4, 053 14 Hrabušice
3.Rastislav G a j a n, rod. Gajan, bytom Trieda 1.mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves
4.Gabriela G a j a n o v á, rod. Mazurová, bytom Trieda 1.mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves
5.Matúš G a j a n, rod. Gajan, bytom Trieda 1.mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves
6.Monika K e š e ľ á k o v á, rod. Kešeláková, bytom I. Stodolu 2407/10, 052 01 Spišská Nová Ves
7.Mgr. Marta O r l o v s k á, rod. Novotná, bytom ul. Hrabušická , 052 01 Spišské Tomášovce
8.Ladislav H o r v á t h, rod. Horváth, bytom Francisciho 1780/48, 054 01 Levoča
9.Emília H o r v á t o v á, rod. Knutľová, bytom ul. Kostolná 8/36, 052 01 Spišské Tomášovce
10.Tomáš B a r a n y i, rod. Baranyi, bytom J.Wolkera 2412/28, 052 01 Spišská Nová Ves
11.Dominika D u c h o v á, rod. Duchová, bytom Za Hornádom 1/9, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Obec Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce v zastúpení
starostkou obce Mgr. Zuzanou N e b u s o v o u
13. Ing. František Č a p l a, rod. Čapla, bytom T. Vansovej 1252/3, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Beáta B e n d í k o v á, rod. Mencáková, bytom Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad
15. Mgr. Jaroslav V a l a š i a k, rod. Valašiak, Pod Kamennou baňou 14508/40B, 080 01 Prešov
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16. Júlia H a n u š č i n o v á, rod. Berčová, bytom ul. Tkáčská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves
17. Anna B d ž o c h o v á, rod. Lapšanská, bytom Kukučínova 11, 053 11 Smižany
18. Peter H o j n o š, rod, Hojnoš, bytom Nálepkova 1314/9, 05311 Smižany
19. Štefan B a r k o l, rod. Barkol, bytom Topoľová 2057/2, 052 01 Spišská Nová Ves,
20. Anna F e r e c h o v á, rod. Kacvinská, bytom Horní Habartice č. 127
21. Peter B a r t o š, rod. Bartoš, bytom Dubová 2020/1, 052 01 Spišská Nová Ves

b) berie na vedomie 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 parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné
domy.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík,
Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 90/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 10/2018 medzi
obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Marek
Pecha, bytom Dubová č. 317/20, Spišské Tomášovce a Lucia Holubová, bytom
Topoľová 345/19, Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou nehnuteľnosť
zapísaná:
- v LV č. 202, parcela KN E 90275 - orná pôda o výmere 376 m2,
- v LV č. 1446, parcela KN E 288 - orná pôda o výmere 1271 m2.
b) berie na vedomie 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.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík,
Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 91/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 6/2018 medzi
František Bryndza rod. Bryndza, bytom Svätoplukova 206/10, 052 01 Spišská Nová
Ves, Mgr. Lenka Bryndzová, rod. Múdra, bytom Svätoplukova 206/10, 052 01
Spišská Nová Ves, Mgr. Ján Zemjanek, rod. Zemjanek, bytom Potočná 465/3, 052
01 Spišské Tomášovce, Mgr. Martina Zemjaneková, rod. Kešeláková, bytom
Potočná 465/3, 052 01 Spišské Tomášovce, Ing. Peter Bendík, rod. Bendík, bytom
Štúrovo nábrežie 2778/17, 052 01 Spišská Nová Ves, PaedDr. Beáta Bendíková,
rod. Košťová, bytom Štúrovo nábrežie 2778/17, 052 01 Spišská Nová Ves, v sume
15,- Eur za 1m2, ktorej majetkovou podstatou je nehnuteľnosti zapísaná v LV č. 1,
parcely registra KN C 889/1 – orná pôda vo výmere 427 m2, ktoré boli na základe
vyhotovenia geometrického plánu č. 69/2018, Ing. Pavlom Kostelníkom IČO
41686187, boli z parcely KN C 889/1 vytvorené parcely KN C 889/20 – orná pôda
o výmere 55 m2, KN C 889/21 – orná pôda o výmere 61 m2 a , KN C 889/22 – orná
pôda o výmere 70 m2 ktoré je predmetom zmluvy.
b) berie na vedomie 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 zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega,
Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 92/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí so zrušením podielového
spoluvlastníctva podielu pod B2 v 3/8 – inách, spoluvlastníčky Jany Štrauchovej,
v parcele KN E102 pre verejnoprospešnú stavbu- miestna komunikácia a uloženie
inžinierskych sietí, podaním návrhu na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík,
Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa: Marek Bajtoš, Štefan Skokan
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 93/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie
a) žiadosť Miroslava Poveca, prezidenta OFK Spišské Tomášovce o prevode
traktorovej kosačky do výlučnej správy OFK Spišské Tomášovce s tým, že
futbalový klub bude vykonávať kosenie obidvoch ihrísk
b) žiadosť o osadenie bariér na novom futbalovom ihrisku
c) žiadosť o zamestnanie hospodára na dohodu
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 94/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje predložené podmienky
úveru od Prima banky na úver vo výške 150 00,- Eur, ktorý bol schválený uznesením
č.34/2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík,
Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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