ZÁPI SN ICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 24. Januára 2019 o 15:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Kontrolór obce:
Zapisovateľka:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
Ing. Stanislav Turák
Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Poslanci: Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Torysa za rok 2017
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce
7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
10. Návrh na určenie delegátov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Toryse z radov poslancov
11. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Torysa
12. Návrh na schválenie Organizačného poriadku obce Torysa
13. Návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce Torysa
14. Návrh na schválenie Pracovného poriadku zamestnancov obce Torysa
15. Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Torysa
17. Návrh na schválenie prevodu majetku obce do správy majetku ZŠ s MŠ Torysa
18. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt
nízkouhlíkovej stratégie v obci Torysa“

„Vypracovanie lokálnej

19. Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre Š s MŠ Torysa – „V základnej škole úspešnejší II“
a spolufinancovanie projektu
20. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy „Zlepšené formy bývania pre obce
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania
21. Návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu
stavby „Telocvičňa v obci Torysa“
22. Návrh na schválenie kultúrno-spoločenskej akcie „Toryské hody“ a jej spolufinancovanie
23. Rôzne
24. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných
poslancov je šesť a OcZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval
ich, aby hlasovali za predložený program. Poslanci o návrhu rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 zo dňa
24.01.2019
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Miroslav Ištoňa a Bc. Peter Tarasovič, za
zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Ing. Miroslav Ištoňa a
Bc. Peter Tarasovič a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Mgr. Stanislava
Angeloviča a za členov Ing. Petra Sabola, PhD. a Annu Jaššovú. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 8/2019/3
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a) zriaďuje
Návrhovú komisiu
b) volí
Predsedu návrhovej komisie – Mgr. Stanislav Angelovič Ing. Peter Sabol, PhD.
Členov návrhovej komisie – Ing. Peter Sabol, PhD. a Anna Jaššová
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení zo 6.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 30.11.2018 a z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 07.12.2018.
Uznesenie č. 9/2019/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
a) plnenie uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 30.11.2018
b) plnenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 07.12.2018
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 5: Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Torysa za rok
2017
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017, ktorú vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka
spoločnosti Hirekon, s.r.o. Prešov. V správe konštatuje, že konsolidovanú účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2017
a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 10/2019/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
Torysa za rok 2017
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 6: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že zastupovaním starostu obce
poveruje poslanca Mgr. Stanislava Angeloviča v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Mgr. Stanislav Angelovič súhlasil s poverením a prijal ho.
Uznesenie č. 11/2019/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o poverení poslanca Mgr. Stanislava Angeloviča zastupovaním starostu
obce v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v rozsahu zastúpenia určenom v písomnom poverení
starostom obce

Hlasovanie:
za:

5

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Mgr. Stanislav Angelovič

K bodu 7: Poverenia poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol poslanca Ing. Petra Sabola, PhD., ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. toto poverenie prijal.
Uznesenie č. 12/2019/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje
poslanca Ing. Petra Sabola, PhD. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
za:

5

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Bc. Peter Tarasovič

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 8: Návrh na zriadene obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol zriadiť obecnú radu, ktorá pracuje ako iniciatívny
a poradný orgán starostu obce. Za jej členov navrhol poslancov: Mgr. Stanislava Angeloviča, Jozefa
Berdisa a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 13/2019/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a) zriaďuje obecnú radu v súlade s § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
b) volí
za členov obecnej rady:
Mgr. Stanislav Angelovič, Torysa č. 47
Jozef Berdis, Torysa č. 135
Matej Križalkovič, Torysa 224

Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 9: Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, a to
Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá je povinná v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ďalej
Komisie pre verejný poriadok, Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport, Komisie pre výstavbu
a územné plánovanie, majetok a financie, Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva.
ktoré budú pracovať ako stále poradné orgány na volebné obdobie 2018 – 2022. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 14/2019/9A
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu
komisiu pre verejný poriadok
komisiu pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
komisiu pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie
komisiu pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu
poslanca Jozefa Ištoňu a za členov komisie Mgr. Stanislava Angeloviča, Mateja Križalkoviča a Stanislava
Hudymača. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 15/2019/9B
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 15 ods. 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
volí
predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Jozef Ištoňa, Torysa č. 376
členov komisie:
Mgr. Stanislav Angelovič, Torysa č. 47
Matej Križalkovič, Torysa č. 224
Stanislav Hudymač, Torysa č. 294
Hlasovanie:
za:
6
Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Za predsedu Komisie pre verejný poriadok navrhol starosta obce poslanca Mgr. Stanislava
Angeloviča, za členov komisie poslancov Mateja Križalkoviča, Ing. Miroslava Ištoňu a z radov
pracovníkov obecného úradu Ľubomíra Hovančíka a Mgr. Alžbetu Bodnárovú. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 16/2019/9B
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
volí
predsedu Komisie pre verejný poriadok: Mgr. Stanislav Angelovič, Torysa č. 47
členov komisie:
Matej Križalkovič, Torysa č. 224
Ing. Miroslav Ištoňa, Torysa č. 403
Ľubomír Hovančík, Torysa č. 174
Mgr. Alžbeta Bodnárová, Torysa č. 235
Hlasovanie:
za:
6
Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Starosta obce Ing. Jozef Stedina za predsedu Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
navrhol poslanca Bc. Petra Tarasoviča, za členov komisie poslancov Mateja Križalkoviča, Annu Jaššovú,
Ing. Miroslava Ištoňu, Jozefa Berdisa a z radov pracovníkov obecného úradu Mgr. Katarínu Jaššovú.
Uznesenie č. 17/2019/9B
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
volí
predsedu Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport: Bc. Peter Tarasovič, Torysa č. 71
členov komisie:
Matej Križalkovič, Torysa č. 224
Ing. Miroslav Ištoňa, Torysa č. 403
Anna Jaššová, Torysa č. 278
Jozef Berdis, Torysa č. 135
Mgr. Katarína Jaššová, Torysa č. 86
Hlasovanie:
za:
6
Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Starosta obce navrhol poslancov do Komisie pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie
v zložení: predseda komisie Ing. Peter Sabol, PhD. a členovia komisie Jozef Berdis, Stanislav Hudymač
a Jozef Ištoňa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 18/2019/9B
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
volí
predsedu Komisie pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie:
Ing. Peter Sabol, PhD., Torysa č. 404
členov komisie:
Jozef Berdis, Torysa č. 135
Stanislav Hudymač, Torysa č. 294
Jozef Ištoňa, Torysa č. 376

Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

Za predsedu Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva navrhol starosta obce
poslanca Mateja Križalkoviča, za členov poslancov Ing. Miroslava Ištoňu, Annu Jaššovú, Stanislava
Hudymača a z radov pracovníkov obecného úradu Mgr. Katarínu Jaššovú. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 19/2019/9B
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
volí
predsedu Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva:
Matej Križalkovič, Torysa č. 224
členov komisie:
Ing. Miroslav Ištoňa, Torysa č. 403
Anna Jaššová, Torysa č. 278
Stanislav Hudymač, Torysa č. 294
Mgr. Katarína Jaššová, Torysa č. 86
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 10: Návrh na určenie delegátov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Toryse z radov
poslancov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol štyroch zástupcov za delegátov do Rady školy pri ZŠ
s MŠ v Toryse z radov poslancov, a to: Mgr. Stanislava Angeloviča, Ing. Miroslava Ištoňu, Ing. Petra
Sabola, PhD. a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 20/2019/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
za delegátov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Toryse poslancov:
Mgr. Stanislav Angelovič
Ing. Miroslav Ištoňa
Ing. Peter Sabol, PhD.
Matej Križalkovič
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 11: Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Toryse
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov. Doteraz platný Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva bol schválený v roku 2010. Na základe novely zákona o obecnom zriadení účinnej od
01.04.2018 starosta obce predložil aktualizovaný návrh rokovacieho poriadku, ktorý zohľadňuje aktuálne
požiadavky kladené na rokovanie obecného zastupiteľstva a upravuje viaceré situácie, ktoré by mohli
v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva vzniknúť. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 21/2019/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Toryse
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 12: Návrh na schválenie Organizačného poriadku obce Torysa
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Organizačného poriadku, ktorý vydáva v zmysle
§ 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení. Doteraz platný Organizačný poriadok obecného úradu
v Toryse bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.04.2003 a nezohľadňuje aktuálny stav činnosti
obecného úradu, preto je žiaduca jeho aktualizácia s novou úpravou. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 22/2019/12
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Organizačný poriadok obecného úradu Torysa
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 13: Návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval poslancov, že obec Torysa obdŕžala protest
prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 Požiarny
poriadok obce Torysa. V zmysle protestu prokurátora obec nemôže vydať požiarny poriadok obce formou
všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko na jeho tvorbu neexistuje zákonné zmocnenie. S poukazom na
uvedené skutočnosti prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov navrhol zrušiť nezákonné všeobecne záväzné
nariadenie ako celok. Obecné zastupiteľstvo v Toryse protestu prokurátora vyhovelo a schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
Požiarny poriadok obce Torysa. V zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov obec je povinná vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred
požiarmi obce. V zmysle § 36 písm. a) Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení

neskorších predpisov dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvorí aj požiarny poriadok obce. Na
základe vyššie uvedených skutočností starosta obce predložil návrh na schválenie požiarneho poriadku
obce, ktorá bude slúžiť ako interná smernica obce.
Uznesenie č. 23/2019/13
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Požiarny poriadok Obce Torysa
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 14: Návrh na schválenie Pracovného poriadku zamestnancov obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov s návrhom na schválenie Pracovného
poriadku zamestnancov obce Torysa. Dôvodom je skutočnosť, že doteraz platný pracovný poriadok bol
schválený ešte v roku 2002 a nezohľadňuje aktuálny stav činnosti obecného úradu, preto je žiaduca jeho
aktualizácia s novou úpravou. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 24/2019/14
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Pracovný poriadok zamestnancov obce Torysa
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 15: Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Predmetný bod programu sa neprejednával, keďže na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
nezúčastnil dostatočný počet poslancov. Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného

zreteľa je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
K bodu 16: Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Torysa
Predmetný bod programu sa neprejednával, keďže na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
nezúčastnil dostatočný počet poslancov.
K bodu 17: Návrh na schválenie prevodu majetku obce do správy majetku ZŠ s MŠ Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že z dôvodu ukončenia prác na
rekonštrukcii priestorov a areálu materskej školy je potrebné zveriť tento majetok do správy rozpočtovej
organizácie ZŠ s MŠ Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 25/2019/17
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zverenie majetku obce Torysa do správy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Torysa,

a to:
a) materská škola – vlastný objekt v obstarávacej cene 52 884,59 Eur
b) materská škola – objekt ihrisko v obstarávacej cene 91 025,63 Eur
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 18: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt „Vypracovanie lokálnej
nízkouhlíkovej stratégie v obci Torysa“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že Slovenská inovačná a energetická
agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila
výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, teda aj pre subjekty územnej
samosprávy. Lokálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti bude predstavovať ucelený krátkoa strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity obce zamerané na znižovanie emisií CO2.
Obec vníma túto oblasť ako potenciál pre rozvoj svojho územia, ktorý povedie aj k tvorbe nových
pracovných príležitostí. Prínosom pre obec bude zavedenie systému vyhodnotenia, monitorovania
a plánovania úspor energií a zníženie emisií skleníkových plynov, postupné znižovanie nákladov za
energie, podpora financovania z dotačných schém pre nasledujúce obdobia, obce s vypracovanou
nízkouhlíkovou stratégiou budú do budúcnosti bonifikované v hodnotiacom procese v rámci predkladania
žiadostí o nenávratnú a návratnú pomoc. Poslanci o predloženom návrhu rokovali.
Uznesenie č. 26/2019/18
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie

Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Torysa“
Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov –
5 %: 775,00 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 19: Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre ZŠ s MŠ Torysa – „V základnej škole
úspešnejší II“ a spolufinancovanie projektu
Starosta obce poinformoval prítomných poslancov, že Základná škola s materskou školou v Toryse
sa v rámci Výzvy č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1 02 „V základnej škole úspešnejší II“ zapojila do projektu
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Toryse. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov ZŠ s MŠ Torysa. Realizácia
projektu bude spočívať najmä v realizácii 2 hlavných projektových aktivít:
a) Podpora vyrovnávania znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovností činnosťou pedagogického
asistenta, kde bude zamestnaný 1 pedagogický asistent na dobu 3 školských rokov.
b) Podpora vyrovnávania znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti činnosťou sociálneho pedagóga,
kde bude zamestnaný 1 sociálny pedagóg po dobu 3 školských rokov.
Obec Torysa ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Torysa podporí tento projekt spolufinancovaním z rozpočtu obce vo
výške 5%. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 27/2019/19
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1 02 „V základnej
škole úspešnejší II“ pre ZŠ s MŠ Torysa
b) spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce Torysa vo výške 5 %
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 20: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy „Zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s vyhlásenou výzvou č. OPLZ-PO6-SC6112018-2 na tzv. Prestupné bývanie, predmetom ktorej je vybudovanie nízkoštandardných bytových domov
pavlačového typu s napojením na investičné siete pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.
Systém prestupného bývania znamená, že v prípade, ak sa budú stavať 2 bytové domy s kapacitou 24
bytových jednotiek, bude 12 b. j. (1 bytový dom) zariadený ako prvý stupeň a 12 b. j. (1 bytový dom) ako
druhý stupeň. Na každých 12 bytových jednotiek je možné zamestnať na plný úväzok jedného asistenta
bývania, ktorého mzda bude hradená z projektu po dobu troch rokov.
Poslanci mali výhrady k výstavbe bytov pre občanov MRK z niekoľkých dôvodov. V prvom rade
samotní Rómovia majú problém s úhradou akýchkoľvek poplatkov voči obci a je ťažké od nich vymôcť
peniaze, či už je to poplatok za odvoz TKO alebo za vodu, ktorú poberajú z novo vybudovaného výdajníka
vody, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu „Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce
Torysa“. Aj napriek tomu, že v osade majú k dispozícii kontajnery, odpadky končia hlavne v okolí chatrčí
a okolo kontajnerov. Medzi závažné nedostatky patrí skutočnosť, že zvážajú odpad z iných obcí, pričom
svojim nezodpovedným prístupom vytvárajú nelegálne skládky na území obce. Nemajú záujem vykonávať
služby v Stredisku osobnej hygieny, ktoré môžu využívať pre zvýšenie svojich hygienických návykov,
pričom obec vynakladá nemalé finančné prostriedky na jeho prevádzku. V rámci aktivačných prác na
území obce nemajú záujem spolupracovať, naopak, stúpa u nich agresivita a nerešpektujú všeobecne
záväzné nariadenia obce.
Starosta obce poukázal na vybudované detské ihrisko v rómskej osade, na výstavbu ktorého bol
poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu Ministerstva

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v sume cca 17 000,- Eur za 5% -nej spoluúčasti
obce. V súčasnosti hracie prvky detského ihriska (hojdačka, kĺzačka, preliezka, kolotoč) sú značne
poškodené, až priam nefunkčné. V neposlednom rade upozornili na nedávny dopyt Rómov k vysporiadaniu
pozemkov na IBV, kedy Rómovia sľubovali, že ak im budú pridelené pozemky, začnú realizovať
svojpomocne výstavbu rodinných domov, no doposiaľ tomu tak nie je, a aj na tento účel obec vyčlenila
nemalé finančné prostriedky z vlastného rozpočtu. V závere poslanci vyslovili otázku a aj obavu, či
„darované“ byty si Rómovia budú vážiť a chrániť, alebo dopadnú rovnako ako detské ihrisko a za krátke
obdobie budú zdevastované. Je zjavné, že rómska problematika v obci je vážna, ale je nevyhnutné, aby
samotní Rómovia začali samy od seba a uvedomili si, že je potrebné sa prispôsobiť.
Uznesenie č. 28/2019/20
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu starostu obce o vyhlásenej výzve OPLZ-PO6-SC611-2018-2

„Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít s prvkami prestupného bývania“
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 21: Návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému
konaniu stavby „Telocvičňa v obci Torysa“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina opätovne predložil poslancom návrh na výstavbu telocvične v obci
Torysa vrátane sociálnych zariadení, kotolne, napojenia na inžinierske siete, ako aj spevnených plôch
a terénnych úprav. V roku 2018 obec vyhlásila výzvu na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu predmetnej stavby. Úspešným uchádzačom
sa stala spoločnosť Stavoprojekt, s.r.o. Prešov, ktorá predložila ponuku v sume 17 640,- Eur. Poslanci
nesúhlasili s uzavretím zmluvy, keďže cena za zhotovenie diela sa im zdala nadhodnotená. Na základe
dohody zmluvných strán bola cena za vykonanie diela upravená na sumu 13 480,-Eur. Poslanci Ing. Peter
Sabol, PhD. a Matej Križalkovič odporúčali iné spoločnosti na vypracovanie projektovej dokumentácie za
nižšiu cenu. Zo strany úspešného uchádzača Stavoprojekt, s.r.o. došlo k odstúpeniu od podpísania zmluvy.
Starosta obce navrhuje vyhlásiť nové verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie
k územnému a stavebnému konaniu uvedenej stavby. Následne bude možné požiadať o dotáciu
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 29/2019/21
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu stavby

„Telocvičňa v obci Torysa“
Hlasovanie:
za:

6

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 22: Návrh na schválenie kultúrno-spoločenskej akcie „Toryské hody“ a jej
spolufinancovanie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov o pripravovanej akcii „Toryské hody“,
ktorá sa uskutoční vo fašiangovom období dňa 23.02.2019 v spolupráci s neziskovou organizáciou
INTERsen, n.o. Brezovička za finančnej spoluúčasti obce Torysa. Vyzval všetkých poslancov, aby sa
zapojili do prípravy a pomoci pri organizovaní tejto kultúrno-spoločenskej akcie a zároveň prišli sa zabaviť
na večernú ľudovú veselicu Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 30/2019/22
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
realizáciu kultúrno-spoločenskej akcie „Toryské hody“ v spolupráci s neziskovou
organizáciou INTERsen, n.o., ktorá sa uskutoční dňa 23.02.2019 za finančnej podpory
Obce Torysa vo výške 200,00 Eur
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 23: Rôzne
a) Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom stratégiu rozvoja obce na rok 2019 k príprave
opatrení nasledovne:
- výstavba dvoch nových bytových domov pre občanov obce Torysa v lokalite Rovinky,
- spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie v lokalite Nižný koniec a
Rybníky,
- výstavba amfiteátra,
- realizácia skanzenu – gazdovského dvora,
- vybudovanie prechodu pre chodcov v lokalite Poddubje a ďalšie aktivity.
b) Kultúrno-spoločenské a športové aktivity v roku 2019:
-

Toryské hody – 23.02.2019
Súťaž podomácky vyrobených traktorov (lokalita Rumanov) – 18.05.2019
Toryský kantár – 22.06.2019
Memoriál Antona Tomeka (hasičská súťaž) – 11.08.2019
27. ročník hasičskej súťaže Šarišský pohár – 17.08.2019
Deň rodiny – koniec augusta 2019
Jesenno-branný pretek pre deti - 11.10.2019
Štefanský ples – 26.12.2019
Silvestrovský výstup na Homôlku (20. výročie výstupu) – 31.12.2019

c) Starosta obce určil poslancom obecného zastupiteľstva pracovné obvody v lokalitách obce nasledovne:
Bc. Peter Tarasovič - Vyšný koniec, Rumanov
súpisné čísla: 61-94, 142, 278, 279, 308, 326, 357, 370, 373, 383, 384, 401
Jozef Berdis – Nižný koniec
súpisné čísla: 95-113, 274, 243, 389, 399, 254, 261, 290, 291, 306
Ing. Peter Sabol, PhD. – Nižný koniec, Borhaz
súpisné čísla: 114-147, 318, 404, 360, 363, 397, 411, 315, 244
Jozef Ištoňa – Dzedzina
súpisné čísla: 148-196, 223-227, 267-273, 280, 281, 286, 287, 289, 253, 256, 305, 311, 313, 314, 320, 240,
239, 365, 376, 382, 391, 396, 407
Matej Križalkovič – Poddubje
súpisné čísla: 201-223, 277, 284, 288, 255, 307, 199, 242, 241, 356, 375, 3-22
Ing. Miroslav Ištoňa – Dolný koniec, bytové domy, rómske osady
súpisné čísla: 228-235, 1, 312, 283, 331, 371, 372, 378, 403, bytový dom č. 245, bytový dom č. 247,
bytový dom č. 250, rómske osady – súpisné čísla 2, 258, 259, 260, 262
Anna Jaššová – centrum obce, Mariánske námestie
súpisné čísla: 29-31, 344, 197, 198, bytový dom č. 27, bytový dom 398
Stanislav Hudymač – Nový Markovec
súpisné čísla: 292-304, 322, 325, 238, 369, 387, 400, 402, 406, 409, 60, 56, 57
Mgr. Stanislav Angelovič - Starý Markovec, Rovinky
súpisné čísla: 32-55, 285, 316, 317, 321, 330, 246, 385, 405, 408
K bodu 24: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20:45 hod.

Overovatelia zápisnice:

..................................................
Ing. Miroslav Ištoňa, v.r.

V Toryse, 29.01.2019
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................

..........................................

Bc. Peter Tarasovič, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

