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VÁŽ ENÍ SPOLUOBČ ANIA ,
čochvíľa privítame nový rok. V kruhu
svojich blízkych si poprajeme veľa
zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní,
ktoré by nám mal nový rok priniesť,
alebo splnenie ktorých očakávame.
Každý z nás určite prehodnotil rok
2018, zaspomínal si na príjemné, ale aj
na smutné chvíle, ktoré prežil a začal
pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.
Rok 2019. V tejto chvíli ešte nevieme,
čo nám prinesie a aký bude. Ja Vám
milí spoluobčania, prajem, aby sa pokoj v duši získaný prežitím vianočných
sviatkov preniesol na celý rok 2019,
aby sme hľadali cesty ktoré nás spájajú
a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú.
Optimisti si želajú, aby bol nový rok
lepší ako minulý a pesimisti, aby zostal
aspoň taký ako ten, ktorý sa práve
skončil. Ale v skutočnosti iba na nás
záleží, aký si ho spravíme.

Uprednostnime pochopenie a vzájomnú pomoc pred závisťou a nevraživosťou. Nezáviďme si. Veď v plnej miere
platí, že človek oveľa menej potrebuje
ako chce. Ak si toto uvedomíme, tak
každý spor, každá úloha a výzva, ktoré
sú
pred
nami
budú
ľahšie
a riešiteľnejšie.
Chcem vopred poďakovať všetkým,
ktorí sa na tom budú podieľať. Ďakujem tiež každému kto prispeje k tomu,
aby spolunažívanie medzi nami bolo čo
najpríjemnejšie, každému, kto bude
mať chuť a záujem prispieť k rozvoju,
zveľadeniu a k reprezentácii našej obce.

Dňa 09. decembra 2018 sa v Evanjelickom kostole v Tomášovciach
konala krásna akcia. Divadelný súbor Havkáči s finančnou podporou
Obce Tomášovce a v spolupráci s
Cirkevným zborom ECAV Tomášovce, usporiadal vianočný koncert
Maji Velšicovej a Roba Kazíka.
Koncert dopadol nad očakávania
organizátorov. Vstupenky sa vypredali behom troch dní a koncertu sa
zúčastnilo viac ako 250 divákov.
Účinkujúci navodili svojimi piesňa-

Ing. Ján Mičuda
starosta obce

POZOR !!!
DOČASNÁ ZMENA ADRESY
SÍDLA OBECNÉHO ÚRADU
presťahovaný do nových priestorov,
ktoré sa nachádzajú na ulici Školská
4/26 v Tomášovciach (budova bývalej školskej družiny). Korešpondenčná adresa zostáva nezmenená.
Úradné hodiny taktiež ostávajú nezmenené.
Zamestnanci OcÚ

Milí spoluobčania, z celého srdca Vám
všetkým želám veľa šťastia, veľa radosti, lásky a porozumenia v roku 2019, do
ktorého čochvíľa vstúpime!
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

Citát:
„Šťastná rodina, nie je ničím iným, než
predčasným nebom.“
George Bernard Shaw

mi pravú vianočnú atmosféru a zaspievali najkrajšie piesne zo svojho
repertoáru. Na záver si všetci spolu
zaspievali jednu z najznámejších
vianočných kolied— Tichú noc.
Za krásny vianočný zážitok patrí
usporiadateľom veľká vďaka. Mojím želaním je, aby v tradícii organizovania vianočných koncertov pokračovali aj naďalej.

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy Obecného úradu
v Tomášovciach je Obecný úrad ako
aj Matričný úrad v Tomášovciach

Novoročný vinš:
„Všetko krásne v Novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku. Veľa
šťastia, veľa zdravia, nech sa
všetky plány daria. „
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UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB NA STAROSTU
OBCE A POSLANCOV DO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V TOMÁŠOVCIACH

ZO ZASADNUTÍ
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Miestna volebná komisia v Tomášovciach, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb starostu obce
a volieb poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Uznesenie č. 66/2018 zo dňa
28.08.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
B/ - schvaľuje –
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Tomášovce č. 1/2018, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta
a času zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole so
zapracovanými zmenami
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných
poslancov z 9-tich
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Nariadenie bolo schválené.

Počet volebných okrskov - 1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov - 1170
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 476 t.j. účasť 40,68 %
Za starostu obce Tomášovce bol zvolený:
Ing. Ján Mičuda, SMER-SD

452 hlasov

Do obecného zastupiteľstva v Tomášovciach boli zvolení:
Ing. Ján Kanda, SMER-SD
Štefan Kocúr, SMER-SD
Ľubica Hrnčiarová, nezávislá kandidátka
Renáta Macková, SMER-SD
Ján Petian, SMER-SD
Mária Kúkeľová, SMER-SD
Ing. Roman Pivarči, Strana moderného Slovenska
Ing. Milan Lošťák, SMER-SD
Mgr. Štefan Haban, SMER-SD

349 hlasov
348 hlasov
341 hlasov
326 hlasov
309 hlasov
299 hlasov
233 hlasov
220 hlasov
213 hlasov

Do obecného zastupiteľstva v Tomášovciach nebol zvolený, ale prvým náhradníkom sa stal:
Ivan Argan, Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko
150 hlasov
Jana Galádová
zapisovateľka MVK

NOVOZVOLENÉ A NOVOZRIADENÉ
ORGÁNY OBCE
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len
„OZ“) sa konalo dňa 28.11.2018 o 18.30 hod v budove základnej školy v Tomášovciach. Z rúk predsedu miestnej volebnej komisie Jána Mičudu st. si prevzali
osvedčenie o zvolení novozvolený starosta obce ako aj všetci novozvolení poslanci OZ. Po zložení sľubu sa následne ujali svojich funkcií. Vzhľadom na kurióznu
situáciu, že všetci novozvolení funkcionári obce boli zároveň poslancami a starostom aj v minulom volebnom období, mohlo OZ začať naplno pracovať ihneď
po zložení sľubu. Starosta obce Ing. Ján Mičuda poveril do funkcie zástupcu starostu Jána Petiana.
Za členov obecnej rady boli zvolení: Ján Petian, Ing. Ján Kanda a Mária Kúkeľová.
OZ zriadilo tieto komisie, ktoré sú jej poradnými orgánmi:
- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Štefan Kocúr, Mgr. Štefan Haban a Ing. Ján Kanda – poslanci OZ,
- Komisia pre vybavovanie sťažností: Ing. Roman Pivarči, Ján Petian, Ľubica
Hrnčiarová a náhradník Štefan Kocúr – poslanci OZ
- Ekonomická komisia: predseda Ing. Milana Lošťáka, poslanec OZ,
- Školská a sociálna komisia: predseda Ľubica Hrnčiarová, poslankyňa OZ,
- Kultúrna komisia: predseda Renáta Macková, poslankyňa OZ,
- Komisia výstavby a životného prostredia: predseda Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ,
- Športová komisia: predseda Štefan Kocúr, poslanec OZ,
- Komisia verejného poriadku, dopravy a služieb: zatiaľ bez predsedu.

Brigita Petianová
pracovníčka obce

Uznesenie č. 104/2018 zo dňa
14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce
č.
2/2018
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
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných
poslancov z 9-tich
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Nariadenie bolo schválené.
Uznesenie č. 105/2018 zo dňa
14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 3/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce
Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných
poslancov z 9-tich
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Nariadenie bolo schválené.
Bližšie informácie o schválených všeobecne záväzných nariadeniach obce získate na Obecnom úrade v Tomášovciach
alebo na webovej stránke obce, viď link:
https://www.tomasovce.sk/vseobecnezavazne-nariadenia-obce-tomasovce/
Ing. Ján Mičuda
starosta obce
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SPRÁVA O INVESTIČNEJ ČINNOSTI V OBCI ZA ROK 2018
Keď sa končí rok, tak je dobré bilancovať čo sa podarilo a čo nie. Napriek
určitej skeptickej nálade zo začiatku
roka, musím skonštatovať, že rok
2018 bol pre našu obec veľmi úspešný. Podarilo sa zrealizovať a rozbehnúť projekty, na ktorých príprave sme
dlho pracovali.
Ako prvý by som chcel spomenúť zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie“ t.j. cesty popri
trati, ktorá sa nachádza v úseku od
železničného priecestia až po križovatku pred železničnou stanicou. Jedná sa o miestnu komunikáciu v dĺžke
450 m a šírke od 6,5 m do 7 m. Investičné náklady na celú rekonštrukciu
dosiahli výšku 130.000,- EUR s DPH.
Projekt sa realizoval vďaka finančnej
podpore Úradu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s realizáciou
aktivít podľa schváleného Akčného
plánu rozvoja okresu Lučenec, kde
finančná podpora z regionálneho príspevku od Úradu vlády SR bola vo
výške 65.000,- EUR. Obec projekt
spolufinancovala z vlastných zdrojov
vo výške cca 15.000,- EUR a sumou
cca 40.000,- EUR sa podieľala na
spolufinancovaní aj firma PRP, s.r.o.
Tomášovce. Stanovený cieľ projektu
odkloniť nákladnú dopravu smerujúcu k závodu PRP, s.r.o. z centra obce
bol splnený. Zároveň bola znížená
hlučnosť a prašnosť z dopravy v uve-

né finančné prostriedky vo výške cca
7.000,- zabezpečila obec z vlastných
zdrojov. Oprava fasády a úprava okolia, kde tieto činnosti neboli súčasťou
projektu, obec zrealizuje na jar roku
2019.

Dôležitou skutočnosťou je, že od
01.11.2017 má obec od Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny priznaný štatút „sociálneho podniku pracovnej
integrácie“. Na základe schváleného
štatútu začal sociálny podnik svoju
činnosť v mesiaci jún 2018. V spolu-

subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti. Finančná podpora vo
výške 65.000,- EUR bola poskytnutá
Úradom vlády Slovenskej republiky a
v súvislosti s realizáciou aktivít podľa
schváleného akčného plánu. Následne
bolo vykonané verejné obstarávanie a
v týchto dňoch prebieha nákup potrebných zariadení. Verím, že tieto
aktivity pomôžu k zlepšeniu dostupnosti služieb v našej obci ako aj k
ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti.
Najdôležitejším projektom, ktorý sa
nám na konci roka podarilo rozbehnúť, je projekt „Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred
jej dokončením“, ktorý obec realizuje
z príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a podpory
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky. V rámci projektu sa budova Obecného úradu zateplí,
vymenia sa okná, dvere, vybuduje sa
bezbariérový vstup do budovy, zateplia sa stropy v miestnostiach, vymení
sa rozvod elektroinštalácie, zrekonštruuje sa kotolňa, ústredné kúrenie a
zrealizujú sa ďalšie úpravy vedúce k
zvýšeniu energetickej hospodárnosti
budovy. Je príznačné, že s rekonštrukciou sa začalo na 50-te výročie
odovzdania budovy do užívania. Celkové náklady na rekonštrukciu sú

práci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Lučenec zamestnal troch
ľudí a začal vyvíjať svoju činnosť. Následne obec požiadala Úrad vlády SR
o úhradu výdavkov spojených s vybavením stolárskej a zámočníckej dielne
v súlade s Akčným plánom rozvoja
okresu Lučenec, opatrenie B.4. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a

denej časti obce.
Druhým projektom, ktorý naša obec
zrealizovala z nenávratných finančných prostriedkov, bol projekt
„Rekonštrukcia objektu Hasičskej
zbrojnice v obci Tomášovce „, ktorý
bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30.000,- EUR. Zvyš-

rozpočtované na sumu 541.113,- EUR,
pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu
511.958,09 EUR. Verím, že po rekonštrukcii bude budova Obecného úradu
opäť slúžiť obci a najmä občanom a
bude našu obec dôstojne reprezentovať.
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

HARMONOGRAM VÝVOZU
ODPADU NA ROK 2019
POZOR ZMENA !!!
Obecný úrad Tomášovce oznamuje občanom termíny vývozu komunálneho odpadu
a triedeného odpadu na rok 2019.
Zmesový komunálny odpad bude vyvážaný každý párny týždeň v stredu:
09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 01.05.,
15.05., 29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07., 07.08., 21.08., 04.09.,
18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 25.12.
Triedený odpad papier, plasty, sklo bude vyvážaný v stredu, v termínoch:
09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 04.09.,
02.10.,13.11., 11.12.

PRANOSTIKY NA MESIAC JANUÁR
Na nový rok o slepačí krok.
Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice,
búrky, neúrodu a biedu.
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží,
nie je ďaleko jaro.
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.
Tretí deň jasný – mnohé búrky.
Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
Január studený, marec teplý.
Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Keď je január biely, november je zelený.
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.
V januári mráz – teší nás, v januári voda – to je večná škoda.
Január dobrý je, keď chotár biely je.
Aký január, taký jún.
Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
Teplý január – poľutuj bože!
Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli.

Novoročné
vinše
Hodiny tíško tikajú, Nový
rok už vítajú. Prišiel teda
správny čas, zaželať si zas
a zas: veľa zdravia, šťastia, lásky, nech je život bez
prekážky.
Na Nový rok o polnoci,
nebudem ti na pomoci.
Ak si veľa vypiješ,
aj zuby si vybiješ.
Všetko naj do Nového roku!
Nech sa starosť všetka
zruší a nech vládne pokoj
v duši. Čo bolelo nech sa
zhojí, čo tešilo nech sa
zdvojí. Aby boli v novom
roku iba slzy šťastia v oku.
Vinšujeme Vám Nový rok,
aby ste mali šťastlivý
krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.

Sú ťaž na R2 Mýtna –
L o vi no ba ňa s a blí ž i
k vyhodnoteniu
Minister dopravy a výstavby
Arpád Érsek za účasti zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti a predstaviteľov samosprávy informoval o aktuálnom
stave súťaže na výstavbu úseku
R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Súťaž, do ktorej sa
zapojilo šesť stavebných firiem,
sa blíži ku koncu a stavebné
práce sa podľa plánu naplno
rozbehnú už na jar.
Finálne vyhodnotenie ponúk a
podpis zmluvy očakávame začiatkom roku 2019. Výstavba
by mala trvať dva roky
a odovzdanie stavby je tak plánované v roku 2021.
Zdroj:
www.systemylogistiky.sk/201
8/12/07/sutaz-na-r2-mytnalovinobana-sa-blizi-kvyhodnoteniu/
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