Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 31.08.2018 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 Mareka Bajtoša a Ing. Samuela Bendíka,
ktorých poslanci schválili.
Prítomní poslanci: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Pavol Skladan. 10 minút meškal poslanec Jozef
Valenčík.
Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac
V úvode bol program z pozvánky doplnený a následne schválený v tejto štruktúre:
1. Projekt dopravného značenia miestnych komunikácii - pripomienky poslancov
2. Schválenie žiadosti o prevod pozemkov parcely KNE 196, 198 od spoluvlastníka SPF
3. Zastavené konanie – zámenná zmluva č.8/2018, doriešenie vysporiadania parcely KNE 102
od spoluvlastníka Tomáša Kacvinského, z dôvodu verejnoprospešnej stavby – miestna
komunikácia
4. Zámenná zmluva č.4/2018 – zmena účastníkov zmluvy, zrušenie pôvodného uznesenia č.
89/2018
5. Úprava rozpočtu (fond opráv - nájomné bytovky Lipová ulica, fasádne omietky)
6. Doplnenie žiadosti od Miloša Marčišovského – odkúpenie 50m2 z dôvodu geometrického
merania – prístup pre nákladnú dopravu
7. Schválenie nových súpisných čísel
8. Žiadosť o odkúpenie parcely EKN 886/1 – pre výstavbu útulku pre psov
9. Uznesenie k zmene a doplnkom Územného plánu obce – Bendík, Farnosť Letanovce,
František Petrík
Rôzne:
Informácia – územné konanie kanalizácia ul. Smižianska
Informácia – dokončenie rekonštrukcie strechy, možnosť výstavby terasy pri TU
Informácia – kúpa futbalových bránok z rozpočtu na oplotenie ihriska
Led osvetlenie – jedáleň v turistickej ubytovni
Predaj zmrzliny – záujemca Burim Memedi, možnosť prenájmu pozemku pri požiarnej
zbrojnici
Slovenský raj – stúpačky, 7 roštov, 800,- Eur
Ohlásenie stavebných úprav stavby Čerpacia stanica vody na Hrabušickej ulici

Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov:
1. Projekt dopravného značenia miestnych komunikácii – pripomienky
poslancov
Pani starostka Mgr. Zuzana Nebusová informovala, že s prednostom prerokovali
projekt dopravného značenia a navrhli pripomienky, ktoré sa zapracujú. Pán
poslanec Skladan pripomienkoval blato na Hrabušickej ulici a pripomenul, že
občania spísali petíciu. Navrhuje sa zákazová značka pre vstup vozidiel nad 3,5 t.
Prítomný zástupca PD Čingov Smižany, pán Peter Šuhajda povedal, že návrh
poslancov posunie na predstavenstvo PD. Prednosta obecného úradu PhDr. Martin
Gonda spomenul aj pripomienky rodiny Tatarkovej z Hrabušickej ulice. Pán
poslanec Špic povedal, že šofér by mal byť zodpovedný a očistiť blato z cesty. Pán
Šuhajda povedal, že poučia konkrétnych šoférov. Pán poslanec Skladan sa opýtal,
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či sa do našej obce vyváža aj hnoj zo Smižian. Pán Šuhajda odpovedal, že sa to
nedá vylúčiť, hnojisko však primárne slúži hospodárskemu dvoru Spišské
Tomášovce. Ďalej sa diskutovalo o rýchlej jazde motoriek v obci, o možnosti
osadenia retardérov. V dopravnom projekte sú navrhnuté tri obytné zóny a tak sa
poslanci pýtali na možnosť parkovania na cestách. Nemáme vyhradené miesta na
parkovanie a tak by pomohla doplňujúca značka s povolením parkovania. Ak by
neboli zakreslené obytné zóny, tak by sa na každú križovatku museli osadiť značky
s určením hlavnej a vedľajšej cesty. Niektorí poslanci nechceli obytné zóny, ale
nemali väčšinu hlasov, preto obytné zóny ostávajú zaznačené v dopravnom
projekte. Nakoniec poslanci hlasovali o pripomienkach, ktoré sa majú zapracovať
do projektu. Pripomienky sú spísané v príslušnom uznesení.
2. Schválenie žiadosti o prevod pozemkov parcely KNE 196, 198 od
spoluvlastníka SPF
Pani starostka vysvetlila poslancom problematiku a uvedené pozemky ukázala vo
vypracovanom geometrickom pláne. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.
3. Zastavené konanie – zámenná zmluva č.8/2018, doriešenie vysporiadania
parcely KNE 102 od spoluvlastníka Tomáša Kacvinského, z dôvodu
verejnoprospešnej stavby – miestna komunikácia
Pani starostka informovala, že z dôvodu nepodpísania všetkých účastníkov
zámennej zmluvy č.8/2018 navrhuje zrušiť pôvodné uznesenie č. 64/2018
z 1.6.2018 a schváliť nové uznesenie, kde budú definovaní len dvaja účastníci, a to
Ladislav Cvengroš a Martina Cvengrošová. Vo veci spoluvlastníka Tomáša
Kacvinského sa diskutovalo o ďalšom postupe. Pán poslanec Marek Bajtoš
povedal, že obec by mala pánovi Kacvinskému poslať návrh na odkúpenie podielu
v znaleckej sume 13,20 Eur za 1m2, čo poslanci schválili. Prednosta obce oznámil
poslancom, že pána Kacvinského na zastupiteľstvo pozýval a prečítal jeho
stanovisko, že návrh na zastavenie konania na kataster podal, pretože tvrdí, že pani
starostka použila len zadnú stranu zmluvy, ktorú podpísal a ostatné zamenila. Pán
poslanec Ing. Samuel Bendík namietal navrhovaný proces, že sa bude rušiť už
schválené uznesenie a prijímať ďalšie v tejto spornej veci. Pôvodné uznesenie
č.64/2018 bolo zrušené a nové uznesenie len s dvoma účastníkmi zámennej
zmluvy č.8/2018 bolo prijaté, keďže za obidva uznesenia zahlasovali šiesti poslanci.
Pri obidvoch hlasovaniach sa poslanci Bendík a Skokan zdržali.
4. Zámenná zmluva č.4/2018 – zmena účastníkov zmluvy, zrušenie pôvodného
uznesenia č. 89/2018
Pani starostka informovala o možnom postupe pri zámennej zmluve č.4/2018, ktorú
niektorí účastníci nepodpísali. Prítomný pán Viktor Kacvinský dostal odporúčanie,
aby si sám skúsil odkúpiť podiely od ďalších účastníkov zmluvy. Na návrh starostky
poslanci schválili zrušenie uznesenia č.89/2018, ktoré obsahovalo aj mená
účastníkov, ktorí zmluvu doteraz nepodpísali.
5. Úprava rozpočtu (fond opráv - nájomné bytovky Lipová ulica, fasádne
omietky)
Prednosta obecného úradu informoval poslancov, že na nájomných bytoch na ulici
Lipovej si nájomníci sami zhotovujú farebné fasádne omietky a to z fondu opráv.
Preto žiada o prevod fondu opráv minulých rokov do roku 2018, a to v sume 3 000,2

Eur. Nájomníci si môžu podať žiadosť o zhotovenie fasády, pričom musia mať
zaplatené všetky poplatky. Fasády sa budú robiť postupne, keď skončia práce na
jednom byte, obec kúpi materiál pre ďalší byt. Nájomníci v žiadosti súhlasia, že si
práce vykonávajú svojpomocne a v budúcnosti nebudú žiadať úľavu na nájomnom.
Poslanci prevod peňazí schválili ako rozpočtové opatrenie č. 5/2018.
6. Doplnenie žiadosti od Miloša Marčišovského – odkúpenie 55m2 z dôvodu
geometrického merania – prístup pre nákladnú dopravu
Poslancom bol predložený zámer známy z predošlých zastupiteľstiev. Na
zastupiteľstve bola prítomná 3/5 väčšina poslancov a tak poslanci odhlasovali, že
na základe geometrického plánu sa k už schváleným 120 m2 pridá 55 m2.
Žiadateľovi Milošovi Marčišovskému tak schválili odkúpenie 175 m2 v cene 30,Eur/m2. Na kúpnej zmluve bude z dôvodu BSM uvedená manželka Ľudmila
Marčišovská.
7. Schválenie nových súpisných čísel
Prednosta informoval poslancov o potrebe schválenia nových súpisných čísel pre
nové rodinné domy. Poslanci súpisné čísla pre jednotlivé ulice schválili.
8. Žiadosť o odkúpenie parcely EKN 886/1 – pre výstavbu útulku pre psov
Útulok šťastný psík – Matejovce nad Hornádom adresoval žiadosť na odkúpenie
pozemku, ktorý sa nachádza pri Tomášovskom potoku oproti JRD. Poslanci žiadosť
neschválili, pretože na uvedenej parcele platný územný plán takúto stavbu ani
činnosť nepovoľuje. Uvedená parcela je v územnom pláne definovaná ako plocha
parkov. Ďalší argument proti bol ten, že útulok by bol umiestnený príliš blízko obytnej
zóny obce.
9. Uznesenie k zmene a doplnkom Územného plánu obce – Bendík, Farnosť
Letanovce, František Petrík
Poslanci schválili uznesenie k potrebe obstarania zmien v územnom pláne. O tejto
skutočnosti budú oboznámení aj občania. Doteraz boli na obecný úrad doručené
žiadosti od rodiny Bendíkovej, ul. Juraja Sklenára, Farnosti Letanovce a Františka
Petríka, ulica Slovenského raja.
Rôzne:
Informácia – územné konanie kanalizácia ul. Smižianska
Územné konanie je zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Ak sa
nikto neodvolá, tak bude právoplatné územné konanie.
Informácia – dokončenie rekonštrukcie strechy, možnosť výstavby terasy
Strecha na turistickej ubytovni je dokončená. Treba riešiť vetracie otvory, ktoré by
odvádzali zápach. Pod strechu je potrebné položiť izoláciu, aby neunikalo teplo. Na to
sú potrebné financie. Celkový rozpočet na strechu sa nevyčerpal, zo sumy 33 000,Eur sa fakturovalo 22 900,- Eur. Na základe súhlasného hlasovania poslancov sa
zvyšná suma (10 100,- Eur) môže použiť na kúpu izolácie.
Informácia – kúpa futbalových bránok z rozpočtu na oplotenie ihriska
Pán poslanec Štefan Skokan poslancov informoval, že nové ihrisko potrebuje prioritne
bránky a bariéry okolo hracej plochy. Na tento účel nepôjdu nové finančné prostriedky,
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ale použije sa rozpočet plánovaný na oplotenie areálu nového futbalového ihriska.
Poslanci túto zmenu zobrali na vedomie. Pán poslanec Jozef Valenčík sa pýtal na
rozobratý betónový plot na dvore základnej školy. Prednosta pripomenul, že bol
rozobratý z bezpečnostných dôvodov a jeho využitie bude pri celkovom oplotení areálu
nového futbalového ihriska.
Led osvetlenie – jedáleň v turistickej ubytovni
Prednosta predstavil cenovú ponuku led osvetlenia, ktorú nám zaslala firma LED-Solar
(16 svietidiel v cene 3096,- Eur). Neodporúča ju schváliť z dôvodu starej
elektroinštalácie v jedálni. Poslanci žiadosť neschválili.
Predaj zmrzliny – záujemca Burim Memedi
Prednosta poslancom vysvetlil, že sa v obci zastavil pán Memedi, ktorý nezáväzne
zisťoval možnosť predaja zmrzliny v našej obci. Jediné vhodné verejné priestranstvo
je pri Požiarnej zbrojnici. Bol by tam umiestnený predajný stánok, ten by však musel
byť napojený na elektrickú a vodovodnú sieť. Poslanci nemali negatívne výhrady, ale
rozhodli, aby si podnikateľ dal budúci rok písomnú žiadosť.
Slovenský raj – havarijný stav chodníka pod Tomášovským výhľadom
Pani starostka informovala, že ju pán Ladislav Cvengroš informoval o nebezpečnom
úseku na chodníku pod Tomášovským výhľadom (trasa od Krčmárovej lávky po lávku
nad Bielym potokom). Prechádza sa tu po okraji skaly, chodník sa prepadáva.
Riešenie: osadenie 7 roštov, ktoré budú uchytené v skale formou stúpačiek. Rošty
poskytne obec. Cenová ponuka na realizáciu prác je 800,- Eur, čo poslanci zobrali na
vedomie. Ďalej sa diskutovalo o Bielom potoku (úsek Sokolia dolina – Klauzy), kde sú
poškodené dve drevené premostenia, ktoré by bolo potrebné obnoviť. Poslanci žiadajú
navrhovateľov aby spravili fotodokumentáciu úseku, navrhli najlepšie riešenie
a predložili cenovú ponuku.
Ohlásenie stavebných úprav stavby Čerpacia stanica vody na Hrabušickej ulici
V obci máme 10 km vodovodnej siete, informovala pani starostka. Pre napojenie
nových domácností už nestačí kapacita prečerpávacej stanice pitnej vody, ktorá sa
nachádza na Hrabušickej ulici. Obec potrebuje zvýšiť kapacitu čerpacej stanice.
Celkové náklady môžu byť okolo 15 000,- Eur, keďže sa musí osadiť širšia rúra
a výkonnejšie čerpadlá, potrebné sú aj stavebné úpravy. Na túto prestavbu
potrebujeme projekt. Vypracovanie projektu poslanci schválili.
Zvýšenie rozpočtu pre Obecný futbalový klub
Prítomný prezident OFK Miroslav Povec adresoval ústnu požiadavku na zvýšenie
rozpočtu pre futbalový klub. Na nové ihrisko zakúpili závlahový systém, chcú
zamestnať hospodára a platia si trénera. Poslanci žiadali písomnú žiadosť
s vyčíslením požadovaných financií a tak o tejto požiadavke nehlasovali.
Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ.
Na základe videozáznamu a osobnej účasti zapísal: PhDr. Martin Gonda.
Overovatelia zápisnice:

Marek Bajtoš
Ing. Samuel Bendík
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PhDr. Martin Gonda
Prednosta obecného úradu
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Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach z
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2018
Uznesenie č. 95/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s úpravami: Bod 1 bude Dopravný
projekt. V bode rôzne pribudne informácia o rozšírení kapacity prečerpávacej stanice
na pitnú vodu.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Ing. Samuel Bendík,
Marek Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.96/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice
Ing. Samuela Bendíka a Mareka Bajtoša a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol
Skladan
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.97/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje nasledovné pripomienky
k Projektu dopravného značenia miestnych komunikácii:
a) Slepá ulica: Ulica Juraja Sklenára – okolo Hadušovského potoka
b) Slepá ulica: Ulica Juraja Sklenára smerom k ČOV II
c) Slepá ulica: Železničná ulica
d) Záhradná ulica: dokresliť, slepá ulica
e) Hrabušická ulica: návrh zákaz vjazdu nákladných áut nad 3,5 t s dodatkom
„Okrem dopravnej obsluhy“, zakresliť až po pripomienke PD Čingov Smižany
f) Dokresliť zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá okrem povolenia na konci
ulici Dubovej
g) Dokresliť existujúce parkoviská pred obecným úradom a parkovisko na
cintoríne
h) Dokresliť prikázanú maximálnu rýchlosť 20km/h pri vstupoch do železničného
podjazdu
i) Na križovatku ciest Čingovská – Slovenského raja zakresliť značku Stoj, daj
prednosť v jazde
6

j) Nedávať zrkadlo pri železničnom podjazde z dôvodu jeho poškodzovania
k) Navrhnúť dopravné riešenie pri vyústení komunikácie od hotela Grand Spiš na
hlavnú cestu
l) Navrhované Obytné zóny ponechať v projekte, pretože väčšinu hlasov
nezískal alternatívny návrh, ktorý rátal s určením hlavných a vedľajších ciest
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Ing.
Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.98/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť o prevod
pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, parcely KNE č. 196 a č.
198 od spoluvlastníka SPF, na základe Geometrického plánu č.44/2018
vypracovaného Ing. Pavlom Kostelníkom.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol
Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.99/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č.64/2018 z 1.6.2018.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac

Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Uznesenie č.100/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 8/2018 medzi
Ladislavom Cvengrošom, bytom Smižianska 173/27, 052 01 Spišské Tomášovce,
Martinou Cvengrošovou, rod. Dzurillová, bytom Palárikova 40, 052 01 Spišská Nová
Ves a Obce Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce,
ktorej majetkovou podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach zapísané v
-- LV č. 1311, podiel o výmere 885,75 m2
- LV č. 1382, podiel o výmere 23,84 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, že na parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné
domy.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.101/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce odporúča zaslať výzvu
spoluvlastníkovi parcely KNE č. 102 Tomášovi Kacvinskému na odkúpenie podielu v
3/8 pre verejnoprospešnú stavbu miestnu komunikáciu – IBV Za Humnami Spišské
Tomášovce. Podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Stanislavom Hanulom,
v sume 13,20 Eur za 1m2.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

8

Uznesenie č.102/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č.89/2018 z
23.7.2018.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.103/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.5/2018 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
Rozpočet na
rok 2018
v€
871 402

1. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
0

2. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
57 932

3. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
0

4. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€

Kapitálové príjmy

0

0

6 910

0

133 912

Finančné operácie
príjmové

23 500

150

1 740

0

66 582

0

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

5. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€

ROZPOČET po
zmenách rok
2018
929 334
140 822

3 000

178 240

133 912

3 000

1 248 396

5. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
3 000

ROZPOČET po
zmenách rok
2018

000
894 902

150 000

Rozpočet na
rok 2018
v€
742 916

1. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
0

2. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
21 572

3. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
0

4. zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
3 000

109 926

150 000

34 870

0

108 087

402 883

42 060

0

10 140

0

22 825

75 025

894 902

150 000

66 582

0

133 912

3 000

770 488

1 248 396

Príjmy: prevod fondu opráv minulých rokov do roku 2018 ............................. 3 000 €
Výdaje: údržba bytov- 24 bytové jednotky..................................................... 3 000 €
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
9

Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.104/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) ruší uznesenie č. 81/2018 zo dňa 23.7.2018
b) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 7/2018, ktorej
majetkovou podstatou je predaj pozemku, parcely KNC 245/9 o výmere 175 m2,
vytvorenej na základe geometrického plánu č. 66/2018 vypracovaného Ing. Jurajom
Fabiánovi z parcely KNC 245/3 o výmere 462 m2, v sume 30 €/m2, pre kupujúcu
Ľudmilu Marčišovskú, Nová 155/12, 053 61 Olcnava
c) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 7/2018, 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: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.105/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné čísla
pre rodinné domy na ulici Krátkej: 525/15, 526/24, 527/22, 528/20, 529/18, 531/12,
537/14, 538/16. Na ulici Slovenského raja: 72/12 a na ulici Záhradnej: 79/3.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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Uznesenie č.106/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí so začatím obstarania
zmeny a doplnku Územného plánu obce Spišské Tomášovce, ktorý bol schválený
uznesením č.59/2016 zo dňa 17.10.2016.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.107/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s dočerpaním finančných
prostriedkov z odstránenia havarijného stavu strechy turistickej ubytovne, a to na účel
tepelnej izolácie strechy v sume 10 100,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.108/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie, že z finančných
prostriedkov na oplotenie nového futbalového ihriska sa použijú finančné prostriedky
na nové futbalové bránky a bariéry okolo plochy ihriska.
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.109/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie
a) Opravu prepadnutého chodníka pod Tomášovským výhľadom, osadí sa tu sedem
pozinkovaných rohoží, cena prác bude 800,- Eur.
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b) Informáciu o dvoch poškodených premosteniach Bieleho potoka. Poslanci žiadajú
navrhovateľov aby predložili fotodokumentáciu súčasného stavu, spracovali návrh
riešenia a vypracovali cenovú ponuku.
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

Uznesenie č.110/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje vypracovanie projektu –
Ohlásenie stavebných úprav stavby Čerpacia stanica vody.
Hlasovanie:
Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek
Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce
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