Uznesenia č.6/2013
zo zasadnutia OZ konaného dňa 11. 11. 2013 v Tomášove
Obecné zastupiteľstvo v Tomášove
A: berie na vedomie
1. informáciu starostu o rokovaní s pánom Šátekom a o ďalšom postupe obce s cieľom
odstrániť prehradenie Bratislavskej ulice
2. informáciu starostu o situácii s parkovaním pred zdravotným strediskom a Samoškou.
Starosta do konca novembra zorganizuje stretnutie s podnikateľmi ktorí majú
prevádzky v centre Tomášova a cieľom riešiť parkovanie pred ich prevádzkami a ich
podieľanie sa na financovaní alebo vykonávaní komunálnych prác.
3. informáciu starostu o ukončenej rekonštrukcii verejného osvetlenia
4. že na decembrovom rokovaní zastupiteľstva v roku 2013 sa prerokujú žiadosti
o zmenu územného plánu. Všetkým žiadateľom sa dopredu oznámi, že obec bude
žiadať úhradu nákladov na spracovanie územného plánu vo výške alikvotného podielu
na celkovej výmere požadovaných zmien.
5. že cena za prenájom pozemku obce záujemcovi MTG Transport s.r.o. sa navrhne po
rokovaní so žiadateľom
6. návrh na vybudovanie urnového hája na cintoríne
7. informáciu o postupnom vysporiadaní pozemkov 339/1, 1313/1, 1273/5, 1273/16,
196/18, 855/37, 305/65, 148/1 v k. ú. Tomášov
8. informáciu o plánovanej výstavbe nájomných bytov
B: schvaľuje:
1. predaj starej telocvične. Cena sa určí na základe znaleckého posudku. Ďalšie
podmienky týkajúce sa rekonštrukcie budovy a jej nového využitia dohodne obec so
záujemcom
2. otvorenie územného plánu obce Tomášov so spolufinancovaním žiadateľov
3. prenajatie nebytového priestoru od 1. 4. 2014 žiadateľovi M + M predaj
cukrárenských výrobkov (budova vo dvore Klubu dôchodcov)
C: ukladá
1. finančnej komisii pripraviť návrh rozpočtu obce Tomášov na rok 2014 tak, aby sa
mohol prerokovať na decembrovom zasadnutí OZ
2. finančnej komisii pripraviť návrh na úpravu č. 2. rozpočtu obce Tomášov na rok 2013
tak, aby sa mohla prerokovať na decembrovom zasadnutí OZ
3. kontrolórovi obce urobiť kontrolu právnych úkonov vykonaných v súvislosti
s vymáhaním dlhu za parkovanie veľkorozmerného ťažkého nákladu v obci Tomášov
Jozef Szalay v. r.
starosta obce

