Uznesenia č. 1/2013
zo zasadnutia OZ konaného dňa 04. 02. 2013 v Tomášove

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove
A: berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Informácia o stave platieb nájomného a o hospodárení s nájomnými bytmi
a nebytovými priestormi
3. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2013
4. Informáciu kontrolóra o priebehu inventarizácie majetku obce
5. Materské a základné školy v Tomášove predložia starostovi zápisnice
inventarizačných komisií a starosta bude o výsledku inventarizácie informovať
občanov
6. Informáciu pána Strassera o obnovení činnosti DHZ v Tomášove
7. Žiadosť pána Hrobáreka o odkúpenie pozemku na p. č. C25 v lokalite Malý Madaras
o výmere 2046 m2
8. Informáciu starostu o stave prác pri tvorbe nového územného plánu
9. Informáciu starostu o plánovanom podpise zmluvy s obcou Morágy 25. 3. 2013
10. Informáciu starostu o vypracovaní PHSR v obci Tomášov
B: schvaľuje
1. Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tomášov na školský rok
2013/2014
2. Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa v materskej škole a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce
Tomášov od. 1. 2. 2013
3. Menovanie pána Strassera do funkcie veliteľa DHZ v Tomášove
4. Doplnenie komisie životného prostredia o členku Dianu Somogyiovú
5. Prenájom obecného pozemku na rozšírenie kvetinárstva pánovi Ľubošovi Repáňovi
6. Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení časti pozemku p. č. 947/15
o výmere 55 m2 obcou Tomášov od pána Alexandra Farkaša a pani Ivety Žuborovej
za cenu 1 EUR
7. Proces obstarania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadateľom
(obcou Tomášov)
8. Kúpu pozemku č. 1227/3 vo výmer 1888m2, k. ú. Tomášov od Rímskokatolíckej
cirkvi v Tomášove

C: Poveruje
1. Starostu prijať opatrenia na zníženie dlžných čiastok za nájom a energie v obecných
bytoch a nebytových priestoroch
2. Finančnú komisiu prehodnotiť súčasný stav a vypracovať dodatok k VZN č.4/2011
o zvýšení nájomného za obecné bytové a nebytové priestory
3. Komisiu životného prostredia vypracovať VZN o používaní pyrotechniky v obci
Tomášov
4. Starostu obce zvolať POZ k plánovanej výstavbe v obci Tomášov
D: Ukladá
Kontrolórovi obce Tomášov každý štvrťrok predložiť na rokovanie OZ správu
o kontrole platieb nájomného a za energie za bytové a nebytové priestory v majetku obce
Tomášov

Jozef Szalay
starosta obce

