Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce
konaného dňa 29.10.2018 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 Ing. Samuela Bendíka a Štefana Skokana, ktorých poslanci schválili.
Prítomní poslanci: Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš,
Peter Špic, Jozef Valenčík, 15 minút meškal Cyril Melega.
Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac.
Prítomná bola aj kontrolórka obce pani Dana Hojnošová, prednosta obecného úradu PhDr. Martin
Gonda, ekonómka obce pani Marcela Kubičárová a občania podľa prezenčnej listiny.
V úvode sa menil program: Pani starostka navrhla presunutie bodu č.6 na prvé miesto. Pani kontrolórka
do bodu Rôzne navrhla zaradenie schválenia Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. Pán poslanec
Pavol Skladan navrhol do bodu Rôzne zaradiť vysporiadanie predzáhradok na ulici Hrabušickej. Pán
poslanec Ing. Samuel Bendík žiadal vypustenie bodu č. 4 Schválenie programového rozpočtu, keďže
podľa jeho názoru by o rozpočte malo rozhodovať až nové zastupiteľstvo. Prítomní poslanci s jeho
návrhom nesúhlasili a v hlasovaní potvrdili pôvodný program s doplnením v bode Rôzne.
Program:
1. Zámenná a kúpna zmluva č.13/2018 - Obec Spišské Tomášovce – rodina Kostelníková,
podiel v ½ -ici z parcely KN E 90889 a KN E 889 - ihrisko do parcely KN E 290 /rómska
osada/
2. Vstupná brána do Slovenského raja./ Dzurik, L. Cvengroš/
3. Miestna občianska poriadková služba – opätovné schválenie, projekt materská škola –
žiadosť o NFP / Mgr. Luňaková.
4. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2019-2021 / Kubičarová/
5. Schválenie VZN č.4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
6.

Schválenie súpisných čísel ul. Smreková, Zvonárska, J. Sklenára

7. Schválenie zámennej zmluvy: č.12/2018 - Obec Spišské Tomášovce – Alena Kaňuková
8. Schválenie zámennej a kúpnej zmluvy: č.14/2018 – kanalizačný zberač, č.15/2018 –
kanalizačný zberač
9.

Rôzne:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
Žiadosť o dofinancovanie OFK
Vysporiadanie predzáhradok na ulici Hrabušickej

10. Ukončenie volebného obdobia - poďakovanie poslancom /starostka obce/

1

Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov:
1. Zámenná zmluva a kúpna zmluva č.13/2018 - Obec Spišské Tomášovce – rodina Kostelníková,
podiel v ½ -ici z parcely KN E 90889 a KN E 889 - ihrisko do parcely KN E 290 /rómska osada/
Pani starostka poslancov informovala o postupe vysporiadania parcely KN E 90889, ktorá sa nachádza
na ploche nového futbalového ihriska. Vyjadrila sa aj prítomná pani RSDr. Mária Kostelníková, ktorá je
spoluvlastníčkou uvedenej parcely. Pani Kostelníková povedala, že daný pozemok vymení, ak sa splnia
dve podmienky: 1. Uvedená parcela bude naďalej slúžiť iba na športové účely. 2. Kúpa uvedenej parcely
musí byť podmienená následnou zámenou parcely s parcelou v rómskej osade. Pani starostka
informovala, že je to možné zapracovať v jednej zmluve, ktorá bude kúpnopredajná a zároveň aj
zámenná. Pani RSDr. Kostelníková dodala, že verí, že nepôjde o špekuláciu, pretože inak bude žiadať
pozemok naspäť. Pani starostka tento bod ukončila prehlásením, že obec zverejní zámer na zámenu
parcely KN E 290 a bude sa postupovať podľa dohodnutého procesu a do 6.11.2018 pripraví návrh
zmluvy.
2. Vstupná brána do Slovenského raja./ Dzurik, L. Cvengroš/
Pán Dzurik predstavil poslancom vizualizáciu vstupnej brány do Slovenského raja, ktorú vie vybudovať
v cene 3 500,- Eur. O tomto projekte už raz obecné zastupiteľstvo rokovalo, no neprijalo sa k výstavbe
vstupnej brány žiadne uznesenie, keďže pán Dzurik poslancom oznámil, že bránu podľa projektu, ktorý
má obec vypracovaný, nevie postaviť za 3 500,- Eur. Ak by sa stavala iná brána, mohol by sa existujúci
projekt modifikovať, povedala pani starostka. Pán prednosta Gonda vyjadril názor, že na takýto projekt
by mala obec so stavebníkom spísať zmluvu o dielo, aby bola určená zodpovednosť za stavbu a záruka
na práce. Pán Dzurik informoval, že tohto roku sa už nestihnú žiadne práce a tak poslanci zobrali na
vedomie ponuku pána Dzurika na výstavbu vstupnej brány a informovali ho, že v tomto roku v rozpočte
nie je ani naplánovaná suma na tento projekt, môže sa naplánovať na budúci rok.
3. Miestna občianska poriadková služba – opätovné schválenie, projekt materská škola – žiadosť o
NFP / Mgr. Luňaková/
Miestne občianske poriadkové služby – pani Mgr. Luňáková informovala, že ide o dopytovo
orientovaný projekt, takéto projekty prechádzajú na 90%. Projekt sa musí podať najneskôr v piatok
2.11.2018. Pán poslanec Štefan Skokan sa pýtal, kedy budú známe výsledky 1. hodnotiaceho kola.
Pani kontrolórka sa pýtala na spoluúčasť, priemerne ide o sumu 400,- Eur mesačne. Pán poslanec
Marek Bajtoš sa pýtal, či tento projekt potrebujeme. Nasledovala diskusia o náplni práce hliadok. Pani
Luňáková vysvetlila, že projekt reaguje na minulú požiadavku na zriadenie obecnej polície, ktorá je pre
obec nad finančné možnosti. Poriadkové hliadky môžu byť nasadené aj pri udržiavaní poriadku na
kultúrnych podujatiach obce alebo v turistickej ubytovni počas akcií. Pán poslanec Skokan sa pýtal, či
naša obec naozaj spĺňa podmienky, čo sa týka nárastu kriminality a počtu Rómov. Pani Luňáková
povedala, že v obci musí žiť minimálne 80 Rómov. Pán poslanec Bendík sa pýtal na pracovnú dobu
hliadok, či budú dohliadať aj pri neskorom večernom vlaku. Pani Luňáková odpovedala, že pracovnú
dobu určuje zamestnávateľ, teda obec. Pán poslanec Bajtoš upozornil na to, aby nešlo o vyhodené
peniaze a argumentoval situáciou v Smižanoch. Pán poslanec Skokan dodal, že v minulosti obec
podávala projekty, ktoré nakoniec nevyšli.
Projekt novej materskej školy – pani Mgr. Luňáková informovala o projekte na získanie financií na
výstavbu novej materskej školy. Poslanci sa pýtali na minimálny podiel detí z rómskej komunity. Musí
ich byť 20 %. Pán poslanec Ing. Samuel Bendík po vyjasnení podmienok konštatoval, že podmienky
naša obec nespĺňa. Pán poslanec Marek Bajtoš povedal, že je potrebné žiadať o financie ak je taká
možnosť, on osobne je za tento projekt. Pani starostka informovala aj o možnosti, že na poschodí
budúcej škôlky môžu byť aj triedy školy, a to 1. až 4. ročník. Poslancom bolo oznámené, že táto žiadosť
sa podá až vo februári 2019.
Udelenie slova pani Jane Štrauchovej a pánovi Tomášovi Kacvinskému,
Poslanci na návrh pani starostky súhlasili s udelením slova prítomným občanom, ktorí sa informovali
ako sa budú riešiť ich podiely v pozemkoch KN E 102 v stavebnej lokalite Za Humnami. Pani
Štrauchová sa pýtala pani starostky, prečo doteraz nebolo stretnutie všetkých majiteľov pozemkov aj
manželov S. Pán Kacvinský pripomenul, že doteraz nemá stavebný pozemok, ktorý mal mať v danej
lokalite vytvorený. Stavebný pozemok tam mala sľúbený aj pani Jana Štrauchová. Páni starostka
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vysvetlila, že stavebný pozemok sa stáva až vydaním stavebného povolenia. Obec t.č. nemôže
vysporiadať cestu, lebo spoluvlastníci T. Kacvinský a J. Štrauchová, nesúhlasili so zámenou. Hovorilo
sa o možnosti vrátenia podielov v pozemkoch, v ktorých sú spoluvlastníci T. Kacvinský a J. Štrauchová,
do pôvodných pozemkoch, resp. podielov, ale aj o možnosti geometrického rozdelenia pozemku,
parcely KN E 102. S tým prítomní občania nesúhlasili a žiadali ďalšie rokovanie s vlastníkmi ostatných
podieloch v pozemkoch parcely KN E 101 až 108. Pani Štrauchová povedala, že v danej lokalite má
vytvorený pozemok pán Ľ.H. a ona nemá, hoci jej to bolo sľúbené. Pani kontrolórka Dana Hojnošová sa
pýtala, či je pravda, že pán Ľ.H. tam mal ešte jeden pozemok, ktorý už predal. Pani starostka povedala,
že druhý pozemok od neho kúpili manželia S. Pani starostka požiadala právneho zástupcu Mgr. Juraja
Berča, ktorý na rokovanie prišiel s pánom Kacvinským, o súčinnosť pri oslovení 48 spoluvlastníkov
pozemkov, ktoré treba vysporiadať. Pani starostka povedala, že ak jej pomôže, tak je reálny plán, že sa
spraví zámenná zmluva, ktorá by riešila 48 podielov a v prípade jej podpísania by sa vyriešili požiadavky
pani Štrauchovej aj pána Kacvinského. V tomto bode vystúpila aj prítomná pani Božena Bartošová,
ktorá poslancov informovala, že v minulosti pri zámenách pozemkov pre kanalizáciu ul. Smižianska obci
pomohla, no doteraz jej neboli zamenené sľúbené náhradné pozemky – ide o celkovú výmeru 1 217 m 2.
Poslanci nakoniec prijali uznesenie, ktoré má vyriešiť požiadavky spoluvlastníkov Jany Štrauchovej,
Tomáša Kacvinského a Boženy Bartošovej.
4. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2019 -2021 /Kubičárová/
Pani ekonómka Marcela Kubičárová oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu, ktorý bol riadne
zverejnený a neprišli k nemu pripomienky. Pri dotáciách informovala, že ešte dostala žiadosť od
terénnych sociálnych pracovníčok v sume 425,- Eur na vítanie novonarodených detí. Tu vystúpil pán
poslanec Štefan Skokan, ktorý informoval, že navrhuje aby táto aktivita bola v rámci rozpočtu Kultúrnej
komisie, s čím poslanci súhlasili. K rozpočtu i dotáciám sa vo svojom vystúpení vyjadrila aj pani
kontrolórka. Pýtala sa na špecifikáciu položiek futbalistov, turistov, chovateľov i predsedu kultúrnej
komisie. V žiadostiach boli aj položky na úhradu občerstvenia. Nasledovala diskusia, kde sa poslanci
vyjadrovali, čo by mali byť oprávnené náklady. Spomenul sa nárast rozpočtu pre futbalový klub.
Prítomný pán Vladimír Janík vysvetlil, že rozpočet je naplánovaný na dospelých i žiakov. Prítomný
prezident OFK Miroslav Povec vysvetlil, že nákladovou položkou je aj prevoz autobusom. Doteraz deti
vozili rodičia autami, čo nie je bezpečné. Pán poslanec Skladan vysvetľoval, koľko je členov v KST
z našej obce a koľko mimo obce. Pán poslanec Marek Bajtoš informoval, koľko dospelých členov
a koľko detí má Miestna organizácia SZCHO. Organizácie vo svojich žiadostiach uvádzali aj náklady na
výročné schôdze a občerstvenie, na čo prednosta OcÚ pán Martin Gonda poznamenal, že súhlasí
s pripomienkou pani kontrolórky, že dotácie by sa mali čerpať hlavne na materiálnu podporu organizácii
či na preplácanie oprávnených výdavkov. Nakoniec bol predložený rozpočet schválený. V rámci
rozpočtu boli schválené aj všetky žiadosti o dotácie, a to bez úpravy ich výšky.
5. Schválenie VZN č.4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Prednosta OcÚ informoval, že návrh VZN bol riadne vopred zverejnený a obsahovo sa v ňom menila
výška poplatku za ubytovanie, a to z 0,50 Eur na 0,60 Eur. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené.
6. Schválenie súpisných čísel ul. Smreková, Zvonárska, J. Sklenára
Predložené nové súpisné čísla poslanci jednohlasne schválili.
7. Schválenie zámennej zmluvy: č.12/2018 - Obec Spišské Tomášovce – Alena Kaňuková
Pani starostka oboznámila poslancov s náležitosťou zámennej zmluvy, ktorú poslanci schválili.
Zámena pozemkov nastáva z dôvodu vybudovania miestnej komunikácie pre rodinné domy.
8. Schválenie zámennej a kúpnej zmluvy: č.14/2018 – kanalizačný zberač, č.15/2018 – kanalizačný
zberač
Tomuto bodu sa obecné zastupiteľstvo nakoniec nevenovalo.
9. Rôzne
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Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 – pani kontrolórka Dana Hojnošová informovala, že
predložený návrh bol riadne zverejnený a poslanci predložený materiál schválili.
Vysporiadanie predzáhradok ulica Hrabušická – návrh pána poslanca Pavla Skladana poslanci schválili
a umožnili tak vysporiadanie predzáhradok na základe geometrického plánu, ktorý vypracuje Ing. Pavol
Kostelník. Podiel výmery v predzáhradke pozemku parcely KN C 250, ktorej vlastníkom je Michal Bendík
sa zamení na základe jeho prehlásenia zo dna 15.10.2018 s podielom z parcely KN C 937/10 pre
kanalizačný zberač ul. Smižianska. .
V závere sa poslanec Ing. Samuel Bendík pýtal pani starostky, či asfaltovanie ulíc Čingovskej
a Barbušovej bude hradené z úveru, keďže naposledy spomínala možné financovanie z rozpočtu
v splátkach. Pani starostka povedala, že asfaltovanie sa bude financovať z úveru. Poslanec Bendík sa
pýtal aj na zverejnenie možnosti zasielania pripomienok k zmene územného plánu. Pani starostka
informovala, že sa to môže zverejniť, ešte sa nestretla s architektom. Prednosta OcÚ vysvetlil, že oznam
nezverejňoval, keďže k zmene územného plánu bolo prijaté len uznesenie, ale formálne nedošlo
k samotnému procesu obstarania zmeny územného plánu.
Nakoniec rokovania sa poslanci venovali žiadosti prítomného prezidenta OFK Miroslava Poveca, ktorý
žiadal 500,- eur na plat hospodára OFK. Poslanci sa vyjadrili, že na minulom zastupiteľstve mu túto
položku neschválili a tak opätovne o nej nebudú hlasovať. Pán Povec argumentoval, že musel opätovne
žiadať poslancov o financie, keďže mu táto suma v rozpočte bude chýbať. Pani starostka navrhla, že
osloví spoločnosť JUNO, ktorá v obci asfaltuje, o sponzorské pre futbalový klub vo výške 500,- Eur.
10. Ukončenie volebného obdobia - poďakovanie poslancom /starostka obce/
Na záver sa pani starostka poďakovala poslancom za spoluprácu za celé volebné obdobie.
Na základe osobnej účasti zapísal: PhDr. Martin Gonda.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Samuel Bendík
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 29.10.2018
Uznesenie č.123/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s presunutím poradia dvoch bodov a doplnením bodu rôzne
o Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, o žiadosť o dofinancovanie OFK a o
vysporiadanie predzáhradok na ulici Hrabušickej.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic,
Jozef Valenčík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č.124/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Samuela
Bendíka a Štefana Skokana a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Jozef Valenčík
Proti:
Zdržali sa: Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 125/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce:
a) schvaľuje kúpnu zmluvu a zámennú zmluvu pre parcely KN E 90889- orná pôda o výmere 1225
m2 a KN E 889 - orná pôda o výmere 21 m2 (futbalové ihrisko) do parcely KN E 290 - orná o výmere
1252 m2 (rómska osada) podľa postupu, ktorý je uvedený v zápisnici z rokovania obecného
zastupiteľstva.
b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy a zámennej zmluvy č. 13/2018, 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 a zámeny
obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na uvedených parcelách je
vybudovaný športový areál.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic,
Jozef Valenčík, Cyril Melega
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 126/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie ponuku pána Dzurika na výstavbu
vstupnej brány do Slovenského raja v celkovej sume 3 500,- Eur.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic,
Jozef Valenčík, Cyril Melega
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 127/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce






súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1 s názvom Miestna
občianska poriadková služba Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,
súhlasí so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega
Proti:
Zdržali sa: Štefan Skokan, Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 128/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
- súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 s názvom Novostavba
materskej školy – Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce,
- súhlasí so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených
výdavkov,
- súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 129/2018
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce súhlasí s prípravou zámennej zmluvy pre vytvorenie 10
pozemkov pre výstavbu rodinných domov z pôvodných parciel KNE od 101 do 108, s tým, že bude
zapracovaná výmera 1 217 m2 pre pani Boženu Bartošovu podľa uznesenia č. 12/2014 zo dňa
2.3.2014.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 130/2018
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje programový rozpočet podľa prílohy na rok 2019:
Rozpočet na
rok 2019
v€
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

1 030 058
930 058
0
100 000
1 030 058
807 437
77 061
145 560
0

b) berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky
2020 – 2021:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na
rok 2020
v€
945 058
930 058
0
15 000
945 058
793 462
50 036
101 560
0

Rozpočet na
rok 2021
v€
945 058
930 058
0
15 000
945 058
799 791
105 307
39 960
0

Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš
Proti:
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Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 131/2018
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce
Spišské Tomášovce č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 132/2018
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné čísla na rodinné domy:
- ulica Smreková: 612/34, 613/36, 614/38, 615/40
- ulica Zvonárska: 120/1
- ulica Juraja Sklenára: 539/42A
- ulica Juraja Sklenára: 540/17A
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 133/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce
a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 12/2018, ktorej účastníkmi sú
A) Alena Kaňuková, rod. Valenčíková, bytom Mathias corvinus Str.11/3/10, 3100 St. Polten
B) Obec Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, Spišské Tomášovce, ktorá je spoluvlastníkom
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1569, parcela E KN č. 185/2 – orná pôda o výmere 2362 m2, podiel
o výmere 535,32 m2.
b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy č. 12/2018, 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 a zámeny obecného majetku bol
schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na uvedených parcelách bude vybudovaná miestna
komunikácia pre rodinné domy.
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Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
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Uznesenie č. 134/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce
Uznesenie č. 135/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s vypracovaním geometrického plánu na
vysporiadanie predzáhradok na ulici Hrabušickej.
Hlasovanie:
Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek
Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce

10

