Uznesenie č. 2/2013
zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.04.2013 v Tomášove
Obecné zastupiteľstvo v Tomášove
A: berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správu z pracovných porád OZ obce Tomášov.
3. Informáciu o projekte „Dni kultúry, cestovania a spoločných hodnôt“ organizovaného
obcou Tomášov.
4. Správu hlavného kontrolóra obce Tomášov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2012 obce Tomášov.
5. Informáciu o príprave štúdie:
a) zveľaďovanie Alžbetínskej záhrady,
b) zveľaďovanie okolia starej telocvične,
c) vybudovanie malého prístavu pri Malom Dunaji,
d) vybudovania okolia Malého Dunaja na rekreačné účely.
6. Informáciu o dlžníkoch v nájomných bytoch a nebytových priestoroch.
7. Informáciu o organizovaní stavania mája dňa 30.4.2013 o 18.00 hod. v parku Svätého
Mikuláša komisiou športu a mládeže.
8. Informáciu o podaní projektu z nadačného fondu „Živá energia“.
B: schvaľuje
1. VZN obce Tomášov č. 3/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Tomášov.
2. Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 3/2004 obce Tomášov o určení školských obvodov
základných škôl na území obce Tomášov.
3. Príspevok v maximálnej výške 1 000, - euro na organizáciu a zabezpečenie
medzinárodného dňa detí komisiou školstva a kultúry.
4. Plat starostu obce Tomášov v zmysle zákona č. 154/20111 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest (ďalej len „zákon“)
- podľa § 3 ods. 1 zákona z čiastky 805,- euro
- podľa § 4 ods. 1 zákona sa čiastka násobí koeficientom 1,98
- podľa § 4 ods. 2 zákona sa rozhodnutím poslancov OZ zvyšuje o 70% od
1.1.2013
Pri výpočte sa plat zaokrúhľuje na celé Euro nahor a činí 2 710,- euro.
5. Prenájom priestoru pri zdravotnom stredisku – bývalé papiernictvo p. Kataríne
Bugárovej za účelom prevádzkovania kvetinárstva.
6. Smernicu OZ č. 1/2013 – Zásady vykonávania občianskych obradov a slávností na
území obce Tomášov a odmeňovaní účinkujúcich.
7. Odpísanie nedobytnej pohľadávky voči obci od:
a) Janette Horváthovej vo výške 310,26 euro
b) Rozálii Jozefiovej vo výške 53,33 euro
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8. Výstavbu prístrešku pred vchodom do pizzérie al Pachino – s podmienkou
vybudovania bezpečnostného zábradlia po celej dĺžke chodníka.
9. Odkúpenie časti pozemku podľa novovytvoreného geometrického plánu 20/2013 na
parcele č. 795/4.
10. Poplatok za rozkopávkové povolenie:
a) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba spevnená plocha 80,- euro
b) fyzická osoba – občan
spevnená plocha 50,- euro
c) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba nespevnená plocha 60,- euro
d) fyzická osoba – občan
nespevnená plocha 30,- euro
C: neschvaľuje
1. Zrušenie výpovede z nájmu pre spoločnosť ASTIK, s.r.o.
2. Odpísanie pohľadávky fyrme BEARCH v zastúpení p. Ing. Jankoviča vo výške
1 926,69 euro.
3. Ďalšiu výstavbu rodinných domov na p. č. 857/10 a p. č. 875/9.
D: zrušuje
1. Článok IX. – VZN č. 4/2011 obce Tomášov o miestnych poplatkoch – Poplatky za
sobáše.
E: ukladá
1. Hlavnému kontrolórovi obce Tomášov sledovať plnenia zmluvných podmienok
z jednotlivých zmlúv uzavretých obcou Tomášov – priebežne a trvale.
F: poveruje
1. Starostu obce Tomášov s vypracovaním zámeru na výstavbu malometrážnych bytov
a obecného úradu.
2. Výkonom funkcie sobášiaceho Jozefa Lipku, poslanca OZ Tomášov

Jozef Szalay
starosta obce

2

