Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného
dňa 13.12.2019 o 17:30 hod. v Základnej škole v Tomášovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ján Petian, zástupca starostu obce (príchod o 17.58 hod)
Zapisovateľka: Jana Galádová, pracovníčka obce
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda,
starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že
k 17:30 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje
nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo
zasadnutia OZ určil Janu Galádovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo
zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným plánom zasadnutí OZ. Navrhol, aby sa
rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky. Poslanci program OZ jednohlasne schválili
v nasledovnom znení:
Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce
Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2019
8. Prerokovanie návrhu VZN 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a
vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
9. Prerokovanie návrhu VZN 3/2019 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za
rozvoj na území obce Tomášovce
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 a
schválenie rozpočtu obce na rok 2020
12. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2020
13. Správa o prebiehajúcej investičnej činnosti v obci
14. Prerokovanie došlých žiadostí
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov – diskusia
17. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Starosta vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ.
Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným
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programom. Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom
programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 77/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Janu Galádovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje 1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Renátu Mackovú a Ľubicu Hrnčiarovú, poslankyne
OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Roman
Pivarči a Ing. Ján Kanda – všetko poslanci OZ.
Uznesenie č. 78/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Renátu Mackovú a Ľubicu Hrnčiarovú - poslankyne
OZ
B/ - schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ing. Ján Kanda – poslanci
OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil starosta obce. Skonštatoval, že uznesenia
s termínom plnenia do dnešného zasadnutia sú plnené nasledovne:
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Uznesenie č. 111/2018/A2 zo dňa 14.12.2018, kde OZ žiada starostu obce zahájiť práce
spojené s vysporiadaním pozemkov v k.ú. Tomášovce, parc. reg. E 848/8 a 848/108,
ktorých vlastníkom je Slovenská republika a správcom Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, T: ihneď – uznesenie sa plní (bol spracovaný geometrický plán
a prebiehajú rokovania o prevode majetku),



Uznesenie č. 3/2019/C1 zo dňa 13.02.2019, kde OZ žiada starostu obce zahájiť práce na
vypracovaní nového Programu rozvoja obce Tomášovce, T: ihneď – uznesenie sa plní,



Uznesenia č. 18/2019/B1 zo dňa 13.02.2019, 24/2019/B zo dňa 17.04.2019 a 37/2019/C zo
dňa 19.06.2019, kde OZ ukladá predsedovi Komisie pre ekonomiku a služby, Ing. Milanovi
Lošťákovi, predložiť návrh na obsadenie členov komisie z neposlancov, T: do najbližšieho
zasadnutia OZ – uznesenie nesplnené,



Uznesenie č. 75/2019/B zo dňa 16.10.2019, kde OZ žiada starostu obce, aby v spolupráci s
Komisiou výstavby a dopravy pripravil nový návrh „Passportu dopravného značenia
v obci“, T: 31.3.2020 – uznesenie sa plní.

Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 79/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
informáciu o kontrole plnenia uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Obecná rada zasadala dvakrát a to 13.11.2019, kde riešila podnet občanov pri narušení
susedského spolunažívania a dňa 03.12.2019 aj za účasti predsedov jednotlivých komisií pri
OZ, kde bol podrobne prerokovaný program dnešného zasadnutia OZ, návrhy VZN č. 2/2019
a VZN č.3/2019 ako aj návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 80/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
informáciu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
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za: 8 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
O 17.58 hod. príchod Jána Petiana, zástupcu starostu obce.
5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií podali predsedovia komisií.
Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva – informáciu podal Ing. Roman Pivarči,
predseda komisie. Komisia zasadala 14.11.2019, kde sa zaoberala najmä nakladaním
s komunálnym odpadom v obci. Členovia komisie zdôraznili, že je potrebné zaviesť nové prvky
a zaktualizovať VZN o odpadoch a vo väčšej miere informovať občanov o možnostiach
nakladania z odpadmi, ktoré sú na území obce Tomášovce.
Kultúrna komisia – informáciu podala p. Renáta Macková, predsedkyňa komisie. Komisia
zasadala dvakrát a to 30.10.2019 a 11.11.2019. Na oboch zasadnutiach boli prerokované
prípravy osláv 30. výročia od nežnej revolúcie a medzinárodný deň študentstva. Taktiež sa
komisia zaoberala prípravou Vianočného koncertu v spolupráci s OZ Havkáči, kde vystúpil
Kysucký prameň. Prerokovaný bol aj návrh kultúrnych akcií na rok 2020. Jedná sa najmä o
akcie ako 75. výročie oslobodenia obce (24.01.2020), 80. výročie od otvorenia železničnej
spojky Tomášovce – Veľká Ves (23.5.2020), 08.05.2020 Beh oslobodenia spojený s vatrou,
Váľanie mája + Deň detí (30.05.2020) a dňa 19.09.2020 Folklórny festival v Tomášovciach.
Na druhom stretnutí sa finalizovala príprava osláv Nežnej revolúcie, ktorá sa konala dňa
16.11.2019 a akcia Mikuláš v obci, ktorá sa konala dňa 07.12.2019.
Komisia pre ekonomiku a služby – informáciu podal Ing. Milan Lošťák, predseda komisie.
Komisia sa zaoberala doručenými žiadosťami od občanov týkajúce sa odkúpenia
(vysporiadania) pozemkov. Na komisii bol dohodnutý postup, ako bude obec pri vysporadúvaní
pozemkov postupovať.
Ostatné komisie nezasadali.
Poslanec OZ Mgr. Štefan Haban podala informáciu o prebiehajúcich prípravách na tvorbe
„Passportu dopravného značenia v obci“, kde na spoluprácu bol oslovený kpt. Ing. Maroš
Bobáľ, zamestnanec ODI Lučenec ako aj p. Jaroslav Ivan z firmy L.C.MANAGER, s.r.o.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 81/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie –
1. informáciu zo zasadnutia Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
2. informáciu zo zasadnutia Kultúrnej komisie
3. informáciu zo zasadnutia Komisia pre ekonomiku a služby
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
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za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
6/ Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce
Správy predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce. Správa č.k. 2019/II-3 tvorí
Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 82/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.k. 2019/II-3
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
7/ Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2019
Návrh predložila Ing. Gabriela Fábiánová. Uviedla, že Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 bolo
vypracované na základe skutočností, ktoré sa do konca roka už s vysokou pravdepodobnosťou
nezmenia. Návrh rozpočtového opatrenia tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. V rozpočtovom
opatrení sa navrhujú tieto operácie:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
- povolené prekročenie bežných príjmov o 90 000,- EUR (podielové dane 70 000,- EUR a
transfery zo štátu 20 000,- EUR)
- povolené prekročenie bežných výdavkov o 90 000,- EUR (mzdy, odvody, faktúry za služby
OÚ rekonštrukcia, ZŠ výdavky a Úrad práce výdavky na zamestnancov)
- povolené prekročenie kapitálových príjmov o 121 100,- EUR (rekonštrukcia budovy dielní a
rekonštrukcia OÚ)
- povolené prekročenie kapitálových výdavkov o 81 100,- EUR (rekonštrukcia budovy dielní
a rekonštrukcia OÚ)
- povolené prekročenie výdavkových finančných operácií o 40 000,- EUR (1.splátka úveru na
rekonštrukciu OÚ)
- viazanie kapitálových príjmov 507 303,- EUR (rekonštrukcia OÚ zatiaľ neprišli financie)
- viazanie kapitálových výdavkov 507 303,- EUR (rekonštrukcia OÚ zatiaľ neprišli financie)
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
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Uznesenie č. 83/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
- povolené prekročenie bežných príjmov o 90 000,- EUR,
- povolené prekročenie bežných výdavkov o 90 000,- EUR,
- povolené prekročenie kapitálových príjmov o 121 100,- EUR,
- povolené prekročenie kapitálových výdavkov o 81 100,- EUR,
- povolené prekročenie výdavkových finančných operácií o 40 000,- EUR,
- viazanie kapitálových príjmov 507 303,- EUR,
- viazanie kapitálových výdavkov 507 303,- EUR.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
8/ Prerokovanie návrhu VZN 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach
určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
Dňa 10.12.2019 bola doručená na obecný úrad námietka od firmy Agrotom s.r.o. Tomášovce,
v ktorej firma vyjadrila nesúhlas s navrhovanou zmenou VZN a doporučuje OZ VZN nemeniť.
Ďalej bol predložený návrh Obecnej rady, ktorý upravuje zvýšenie sadieb dane v priemere o 25
% a nie tak, ako je navrhnuté t.j. o 50 %. Podrobný návrh tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Ing. Roman Pivarči, poslanec OZ vzniesol pripomienku, že aj 25 % plošné navýšenie daní
zaťaží najmä malých podnikateľov, samostatne hospodáriacich roľníkov a občanov obce.
Nakoľko pre podnikateľov a poľnohospodárov sa dane zvyšovali už vlani, s predloženým
návrhom, ako aj s navrhovanou zmenou predloženou obecnou radou nesúhlasí.
Starosta navrhol schváliť návrh obecnej rady, nakoľko je potrebné v zvýšenej miere vykryť
výpadky rozpočtu, ktoré spôsobili nedávne legislatívne zmeny. Zároveň obec potrebuje zvýšiť
starostlivosť o miestne komunikácie, verejné priestranstvá ako aj o obecné budovy, pričom
zvýšený výber daní by to umožnil. Na záver uviedol, že miestne dane sa pre občanov nemenili
od roku 2012 a pri navrhovanom zvýšení bude dopad na domácnosti primeraný.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 84/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
1. doručený pozmeňujúci návrh od Obecnej rady k návrhu VZN o dani z nehnuteľností
2. doručenú námietku k návrhu VZN o dani z nehnuteľností od firmy Agrotom s.r.o.
Tomášovce
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B/ - zamieta –
doručenú námietku k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti od firmy Agrotom s.r.o. Tomášovce
C/ - schvaľuje –
1. pozmeňujúci návrh od Obecnej rady k návrhu VZN o dani z nehnuteľností
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností,
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
so zapracovanými zmenami
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie VZN: trojpätinová väčšina prítomných poslancov, t.j. 6 a viac
za: 8 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Roman Pivarči)
Nariadenie bolo schválené.
Schválené znenie VZN č. 2/2019 tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice.
9/ Prerokovanie návrhu VZN 3/2019 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku
za rozvoj na území obce Tomášovce
Návrh predložil starosta obce. Poplatok je potrebné zmeniť z dôvodu novely zákona
o miestnom poplatku za rozvoj. V ňom je uvedená aj minimálna sadzba za bývanie. V prípade,
že by sa tento poplatok neschválil, tak je potrebné zrušiť platnosť celého VZN. Návrh VZN
3/2019 tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 85/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – konštatuje –
, že v stanovenom termíne neboli predložené žiadne návrhy zmien k zverejnenému návrhu VZN
obce Tomášovce č. 3/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce
Tomášovce
B/ - schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 3/2019 o ustanovení miestneho poplatku za
rozvoj na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie VZN: trojpätinová väčšina prítomných poslancov, t.j. 6 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Nariadenie bolo schválené.
Schválené znenie VZN č. 3/2019 tvorí Prílohu č. 7 tejto zápisnice.
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10/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
Stanovisko č.k. 2019/II-4 zo dňa 02.12.2019 predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná
kontrolórka obce. V ňom okrem iného skonštatovala, že odporúča poslancom OZ predložený
návrh rozpočtu obce na rok 2020 schváliť. Stanovisko tvorí Prílohu č. 8 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 86/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2020
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
11/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 a
schválenie rozpočtu obce na rok 2020
Návrh rozpočtu obce predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Starosta informoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
dňa 25.11.2019. Ku dňu 13.12.2019 neboli doručené na obecný úrad k návrhu rozpočtu žiadne
pripomienky. Ďalej starosta informoval, že návrh rozpočtu bol prerokovaný aj na zasadnutí
obecnej rady, ktorá taktiež odporúča poslancom OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok
2020 schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 87/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –
návrh rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
B/ - schvaľuje –
rozpočet Obce Tomášovce na rok 2020
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
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12/ Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2020
Návrh plánu predložil starosta obce. Uviedol, že podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 12 ods. 1 obecné zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Vzhľadom na riešenie potrieb obce a naliehavých
problémov obce navrhol, aby sa zasadnutia OZ v roku 2020 konali približne raz za dva mesiace
a to v termínoch 12.02.2020, 15.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 14.10.2020 a 11.12.2020.
Začiatok zasadnutí OZ bude stanovený s prihliadnutím na pracovné povinnosti poslancov.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 88/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
plán zasadnutí OZ na rok 2020 v termínoch 12.02.2020, 15.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020,
14.10.2020 a 11.12.2020
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
13/ Správa o prebiehajúcej investičnej činnosti v obci
Informáciu predložil starosta obce. Najdôležitejším projektom je realizácia stavby „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej
dokončením“. Stavba v zmysle projektu je ukončená a už aj skolaudovaná. Obec podala žiadosť
o vykonanie záverečnej kontroly, po ktorej by malo dôjsť k refundácii preinvestovaných
nákladov zo strany riadiaceho orgánu a k ukončeniu projektu. Ďalšou významnou aktivitou je
projekt „sociálny podnik pracovnej integrácie“ pri obci. Preto starosta požiadal zástupcu
starostu Jána Petiana, aby podal informáciu o činnosti sociálneho podniku.
Ján Petian, zástupca starostu, zhodnotil prácu sociálneho podniku. Od 01.12.2019 boli s
podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci vytvorené ďalšie tri pracovné miesta
na dobu minimálne 6. mesiacov. Posilnili stavebnú čatu a ich úlohou je najmä dokončiť
interiérové úpravy v budove obecného úradu. Vyzdvihol najmä šikovnosť niektorých
zamestnancov. Verí, že sociálny podnik je životaschopný a že bude pre obec prínosom.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 89/2020 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
Informáciu o prebiehajúcej investičnej činnosti v obci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
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Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
14/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) Dňa xx.12.12.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Romana Svoreňa, bytom
Riečna č. 241/1, Tomášovce o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce o celkovej výmere
267 m2.
Starosta doporučuje poslancom OZ vziať uvedenú žiadosť na vedomie a po preverení
v žiadosti uvedených skutočností bude poslancom predložený návrh na ďalší postup.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
b) Dňa 10.12.2019 bol od SVP, š.p. Banská Štiavnica doručený znalecký posudok č. 168 zo
dňa 18.11.2019 vo veci odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností „stavby zemnej hrádze,
prívodného kanálu a výstupného objektu“ tvoriace vodnú stavbu – vodná nádrž Tomášovce
s návrhom znaleckej ceny pre obec. Zároveň po naštudovaní znaleckého posudku SVP, š.p.
navrhuje zvolať pracovné stretnutie za účelom stanovenia podmienok pre uzatvorenie
kúpno-predajnej zmluvy.
Starosta doporučuje poslancom OZ schváliť, aby starosta obce pokračoval v rokovaniach
o prevode majetku tvoriaci vodnú stavbu – vodná nádrž Tomášovce medzi SVP, š.p.
a Obcou Tomášovce a o výsledkoch rokovania bezodkladne informovať poslancov OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 90/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie –
1. žiadosť p. Romana Svoreňa, bytom Riečna xxx, Tomášovce o odkúpenie časti pozemku vo
vlastníctve Obce Tomášovce do jeho výhradného vlastníctva
2. doručený znalecký posudok č. 168 zo dňa 18.11.2019 od SVP, š.p. Banská Štiavnica vo
veci odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností „stavby zemnej hrádze, prívodného kanálu
a výstupného objektu“ tvoriace vodnú stavbu – vodná nádrž Tomášovce
B - poveruje –
1. starostu obce pokračovať v rokovaniach o prevode majetku tvoriaci vodnú stavbu – vodná
nádrž Tomášovce medzi SVP, š.p. a Obcou Tomášovce a o výsledkoch rokovania
bezodkladne informovať poslancov OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
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15/ Rôzne
Starosta vyjadril spokojnosť s prácu hlavnej kontrolórky obce počas celého roka 2019. Z
uvedeného dôvodu predložil návrh na schválenie koncoročnej odmeny pre hlavnú kontrolórku
obce Ing. Gabrielu Fábiánovú vo výške 500,00 EUR v hrubom.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 91/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje –
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú za činnosť v roku 2019 vo výške
500,00 EUR
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
16/ Interpelácie poslancov a diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec OZ a ani prítomní občania.
Uznesenie č. 92/2019 zo dňa 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- konštatuje –
, že neboli predložené žiadne interpelácie poslancov a ani žiadne príspevky do diskusie
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
17/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
Jana Galádová v.r.
zapisovateľka

Ing. Ján Mičuda v.r.
starosta obce

Renáta Macková v.r.
1. overovateľ

Ľubica Hrnčiarová v.r.
2. overovateľ
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