Zápisnica
zo zasadnutia Obecnej rady a Komisie pre ekonomiku a služby obce Tomášovce
konaného dňa 22.02.2022 o 09:00 hod.
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Zapisovateľka: Andrea Kubincová, pracovníčka obce
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecnej rady obce Tomášovce (ďalej len „OR“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta
obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľku zo zasadnutia
OR určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OR bolo
zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OR riadilo programom podľa
pozvánky v nasledovnom znení:
Otvorenie a schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021
Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok
2022
7. Prerokovanie možnosti predloženia žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia vnútrobloku v
obci Tomášovce“
8. Prerokovanie nového sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
9. Prerokovanie Plánu opráv a investícií na rok 2022
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Rôzne
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Všetci prítomní program zasadnutia OR
jednohlasne schválili.
2/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Starosta konštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené alebo sa
priebežne plnia.
OR a Komisia pre ekonomiku berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OZ.
3/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Starosta konštatoval, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
OR a Komisia pre ekonomiku berie na vedomie informáciu o činnosti Obecnej rady od
posledného zasadnutia OZ.
4/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta.
Športová komisia - komisia zasadala dňa 19.01.2022. Prerokovala žiadosť Stolnotenisového
klubu Tomášovce, občianske združenie o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške
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1.000,00 Eur a žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške
22400,00 Eur. Z požadovanej dotácie TJ Slovan Tomášovce športová komisia odporúča
uvoľniť sumu 1 000,00 Eur pre šachový klub Tomášovce.
Komisia dopravy a výstavby - komisia zasadala dňa 27.01.2022. Prerokovala Plán opráv
a investícií na rok 2022, a to potrebu zabezpečenia odvetrania strechy na kultúrnom dome,
oplotenie a úpravu terénu zberného dvoru, zateplenie budovy požiarnej zbrojnice,
vysporiadanie a rekonštrukcia budovy STS, dokončenie rekonštrukcie interiéru obecného
úradu, oprava komunikácie na ulici Riečna, Riečna II, cesta na rybník, oplotenie cintorína,
rekonštrukcia ihriska a multifunkčného ihriska, osadiť nové info tabule atď.
OR a Komisia pre ekonomiku berie na vedomie informáciu o činnosti jednotlivých komisií pri
OZ od posledného zasadnutia OZ.
5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021
Správu predložil starosta obce.
OR a Komisia pre ekonomiku berie na vedomie predloženú Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021.
6/ Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na
1. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti predložil starosta obce.
OR a Komisia pre ekonomiku odporúča OZ schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2022.
7/ Prerokovanie možnosti predloženia žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia
vnútrobloku v obci Tomášovce“
Starosta informoval, že v januári 2022 bola znovu otvorená výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov
sídlisk a navrhol, aby sa obec Tomášovce tiež do tejto výzvy zapojila. Ďalej podal podrobnejšie
informácie o projekte „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“ a že bude potrebné
spolufinancovanie vo výške 5%.
OR a Komisia pre ekonomiku súhlasí so zapojením sa do výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov
sídlisk a odporúča OZ schváliť podanie žiadosti a spolufinancovanie vo výške 5%.
8/ Prerokovanie nového sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
Starosta informoval, že sadzobník nie je ešte pripravený a bude predložený na najbližšom
zasadnutí OZ.
OR a Komisia pre ekonomiku berie na vedomie informáciu o stave pripravenosti nového
sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce.
9/ Prerokovanie Plánu opráv a investícií na rok 2022
Starosta predložil návrh Plánu opráv a investícií na rok 2022.
OR a Komisia pre ekonomiku berie na vedomie návrh Plánu opráv a investícií na rok 2022.
10/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
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a) žiadosť pani Eleny Kolimárovej o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
v zariadení pre seniorov CZD KANAÁN so sídlom v Banskej Bystrici
OR a Komisia pre ekonomiku neodporúča OZ schváliť žiadosť pani Eleny Kolimárovej
o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku v zariadení pre seniorov CZD
KANAÁN so sídlom v Banskej Bystrici z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte obce Tomášovce.
OR a Komisia pre ekonomiku žiada starostu obce, aby pripravil podklady, v ktorých budú koľko máme momentálne vydaných posudkov na zariadenie pre seniorov, koľkých občanov
by sa mohol dotknúť nárok na poskytnutie finančných prostriedkov a aká by to asi bola na
momentálny stav suma ročne v prípade schválenia poskytovania finančných prostriedkov
seniorom, ktorí sú v zariadení pre seniorov.
b) Chester s.r.o., Banská Bystrica, žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 800,00 EUR
Komisia pre ekonomiku odporúča prepracovať uvedenú žiadosť.
OR a Komisia pre ekonomiku neodporúča OZ schváliť požadovanú výšku dotácie pre
Chester s.r.o., Banská Bystrica.
c) STK Tomášovce, žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1600,00 EUR
OR a Komisia pre ekonomiku odporúča OZ schváliť dotáciu pre STK Tomášovce v zníženej
výške 800,00 EUR.
d) TJ Slovan Tomášovce, žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 22400,00 EUR
OR a Komisia pre ekonomiku odporúča OZ schváliť dotáciu pre TJ Slovan Tomášovce v
zníženej výške 15000,00 EUR a túto výšku rozdeliť do dvoch súm.
e) Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Halič, žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške
2500,00 EUR
OR a Komisia pre ekonomiku odporúča OZ schváliť požadovanú výšku dotácie pre
Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Stará Halič.
11/ Rôzne
Starosta predložil návrh na zvýšenie poplatku za užívanie priestorov masérovi.
OR a Komisia pre ekonomiku odporúča OZ schváliť navýšenie poplatku za užívanie priestorov
Zdravotného strediska v obci Tomášovce masérovi, pánovi .....
12/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OR ukončil.

Andrea Kubincová
zapisovateľka

Ing. Ján Mičuda
starosta obce
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