ZÁPI SN ICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 27. júna 2019 o 16:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Ekonomická pracovníčka: Terézia Sabolová
Zapisovateľka:
Mgr. Alžbeta Bodnárová
Neprítomní:

Anna Jaššová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
7. Záverečný účet obce Torysa za rok 2018
8. Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
10. Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r.o. Torysa
11. Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2018
12. Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Piate 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 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 zo dňa
27.06.2019
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jozef Berdis a Mgr. Stanislav Angelovič, 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 Jozef Berdis a Mgr.
Stanislav Angelovič a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Stanislava Hudymača a za
členov Mateja Križalkoviča a Ing. Miroslava Ištoňu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 59/2019/3
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 – Stanislav Hudymač
Členov návrhovej komisie – Matej Križalkovič a Ing. Miroslav Ištoňa
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 3.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 11.04.2019 a zo 4. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07.06.2019.
Uznesenie č. 60/2019/4
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 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 11.04.2019
b) plnenie uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 07.06.2019
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:

0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Bc. Peter Tarasovič. Starosta obce udelil slovo hlavnému
kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol prítomným poslancom návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 nasledovne:
1. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Kontrola čerpania výdavkov vybraných položiek rozpočtu obce v roku 2018
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu
na roky 2021 – 2022
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 61/2019/5
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na 2. polrok 2019 a
poveruje ho vykonaním
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Bc. Peter Tarasovič

K bodu 6: Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. Starosta obce otvoril zámer k
predmetnému bodu a udelil slovo ekonomickej pracovníčke obecného úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej,
ktorá oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zo dňa 30.12.2018. Hlavným
dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti bol výnos dane z príjmov v roku 2018 a poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu materskej školy, vo výdavkovej časti úprava rozpočtu podľa kódu zdrojov pre pracovníkov
zamestnaných v rámci projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a kapitálové výdavky na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu materskej školy.
Uznesenie č. 62/2019/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 7: Záverečný účet obce Torysa za rok 2018
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo ekonomickej pracovníčke obecného
úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá podala správu o hospodárení obce Torysa za rok 2018
a informovala o stave záverečného účtu obce Torysa za rok 2018 nasledovne:
Bežné príjmy
Najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce Torysa tvoria daňové príjmy – výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve. Predpokladaná schválená výška tohto príjmu bola stanovená na 480 000 €. Po
úprave bol očakávaný príjem 522 301,00 €, pričom skutočné plnenie bolo 522 929,48 €, čo je plnenie na
100,12 % v porovnaní s upraveným rozpočtom v tejto položke. Celkové bežné príjmy boli za obec vo
výške 977 004,86 € a po započítaní vlastných príjmov rozpočtovej organizácie obce v sume 31 966,81 €
bola výška príjmov bežného rozpočtu 1 008 971,67 €, čo je zvýšenie v porovnaní s rokom 2017
o 78 341,56 €.
Bežné výdavky
Výdavky bežného rozpočtu za rok 2018 boli za obec vo výške 466 418,52 € a v rozpočtovej organizácii
424 710,35 €, čo je spolu 891 128,87 €. V porovnaní s rokom 2017 je to zvýšenie o 83 612,56 € oproti
celkovým bežným výdavkom v roku 2017 vo výške 807 516,31 €. V niektorých položkách došlo
k prekročeniu výdavkov vo finančnom vyjadrení. Aj naďalej je nevyhnutné sledovať zo strany obce vývoj
bežných výdavkov a zastaviť ich prípadný rast v súlade s plnením, resp. neplnením bežných príjmov.
Kapitálové príjmy
V rámci kapitálového rozpočtu v roku 2018 predstavovali príjmy kapitálového rozpočtu spolu sumu
174 328,77 €. Najvyšší podiel na príjmoch kapitálového rozpočtu v roku 2018 predstavuje dotácia na
„rekonštrukciu priestorov, areálu a zvýšenie kapacity MŠ v obci Torysa“ vo výške 114 328,77 €
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dotácia od Ministerstva vnútra SR vo výške
30 000 € na projekt „Zvýšenie ochrany pred požiarmi v obci Torysa“.
Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli za obec čerpané vo výške 390 081,70 €, čo predstavuje 99,33 %
čerpanie oproti rozpočtovaným kapitálovým výdavkom rozpočtu 392 724,00 €, pričom pôvodne schválený
rozpočet predpokladal kapitálové výdavky vo výške 44 995,00 €. Najvyššie výdavky boli na rekonštrukciu
a modernizáciu priestorov materskej školy vo výške 120 346,07 € a na rekonštrukciu tribúny na futbalovom
ihrisku vo výške 53 441,84 €. Na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu bolo preinvestovaných
30 764 €.
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky
a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie
majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu
vyššieho územného celku. V roku 2018 príjmové finančné operácie predstavovali výšku 167 200,00 €
a výdavkové finančné operácie boli vo výške 44 080,06 €, čo predstavuje zostatok príjmových finančných
operácií vo výške 123 119,94 €.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave a štruktúre dlhu k 31.12.2018. Z prehľadu vyplýva zostatok
dlhodobého úveru voči bankám k 31.12.2018, ktorý je 319 391,12 €, čo je zvýšenie oproti roku 2017
o 63 340,00 €. V súvislosti so sledovaním stavu a vývoja dlhu sa v súčasnom období vzhľadom k bežným
príjmom považuje za rizikovú hranicu výška dlhu 605 383,00 €, čo je 60 % príjmov bežného rozpočtu za
rok 2018. Podmienkou prijatia návratných zdrojov financovania je aj dodržiavanie hranice splátok, ktoré
nesmú prekročiť 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Torysa poskytla dotácie z rozpočtu obce trom subjektom v celkovej výške 5 350,00 €.
Údaje o podnikateľskej činnosti
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obec nevykazuje.
Starosta obce opätovne udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing. Stanislavovi
Turákovi, ktorý k návrhu záverečného účtu obce Torysa za rok 2018 uviedol, že bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh

záverečného účtu obce Torysa za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Uznesenie č. 63/2019/7.1
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta b
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Torysa za rok 2018
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

Poslanci o návrhu záverečného účtu rokovali.
Uznesenie č. 64/2019/7.2
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) Záverečný účet obce Torysa za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Financovanie schodku rozpočtu obce zisteného podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške - 97 910,13 € z finančných operácií.
Zostatok príjmových finančných operácií 25 209,81 €, ktorý je po vylúčení účelovo určených
Prostriedkov 21 800 € vo výške 3 409,81 € na tvorbu rezervného fondu
c) Prevod zostatku príjmových finančných operácií 3 409,81 € do rezervného fondu
d) Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 410,29 € na kapitálové výdavky v roku 2019
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Bc. Peter Tarasovič
Ing. Miroslav Ištoňa

K bodu 8: Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom informáciu o stanovisku nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2018, ktoré vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka spoločnosti Hirekon,
s. r. o. Prešov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec Torysa
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 65/2019/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Torysa
za rok 2018

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 9: Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Starosta obce otvoril predmetný bod programu a vyzval ekonomickú pracovníčku obecného úradu,
aby poinformovala prítomných poslancov s návrhom úpravy rozpočtu na rok 2019. V príjmovej časti sa
upravoval rozpočet o 94 750 €, z toho bežný rozpočet o 64 916 €, kapitálový rozpočet o 21 424 €
a finančné operácie o 8 410 €. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet upravil o 94 750 €, kapitálový
rozpočet o 74 153 € a bežný rozpočet o 20 597 €.
Predmetom úpravy rozpočtu je zvýšenie výnosu dane z príjmov v bežnom rozpočte. V kapitálovom
rozpočte poskytnutie dotácie na rekonštrukciu materskej školy – objekt ihrisko a na projekt „Podpora
prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa“. Vo výdavkovej časti bol upravený kapitálový
rozpočet, a to na rekonštrukciu miestnych komunikácií a tiež na rekonštrukciu materskej školy.
Príjmy
OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy celkom obec
Školstvo
Príjmy celkom

Výdavky
OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Školstvo
Výdavky celkom

974 362 Eur
21 424 Eur
8 410 Eur
593 366 Eur
410 830 Eur
1 004 196 Eur

397 793 Eur
147 033 Eur
52 540 Eur
410 830 Eur
1 004 196 Eur

Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Uznesenie č. 66/2019/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 10: Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r.o. Torysa
Ekonomická pracovníčka obecného úradu v Toryse p. Terézia Sabolová informovala o výsledkoch
inventarizácie majetku obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa, v ktorej má obec 100 % podiel.
Inventarizačné komisie vykonali riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2018 na základe príkazného listu starostu obce Torysa.

Uznesenie č. 67/2019/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie informáciu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2018 Obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r.o. Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 11: Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r.o. Torysa
Obec Torysa má 100 %-ný podiel v spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa. Ekonomická pracovníčka
obecného úradu p. Terézia Sabolová podala správu o hospodárení spoločnosti v roku 2018. Uviedla, že
spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a vedie iba účtovníctvo ako samostatný
podnikateľský subjekt. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 68/2019/11
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
účtovnú závierku VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2018 pre potreby valného
zhromaždenia a následného uloženia do obchodného registra Okresného súdu v
Prešove
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 12: Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že Obecné zastupiteľstvo v Toryse schválilo
dňa 11.04.2019 uznesením č. 45/2019/17 zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Albína Angeloviča, bytom Torysa č. 254, ktorý požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce. Predmetom predaja je pozemok KN – C parcelné číslo 314/3o výmere 148 m², zapísaný na LV č.
591, k. ú. Torysa. Predmetný pozemok je bezprostredne susediacim pozemkom k nehnuteľnostiam, ktoré sú
vo vlastníctve p. Albína Angeloviča. Pán Albín Angelovič uvedený pozemok dlhodobo udržiava, a to po
dobu viac ako 10 rokov, obhospodaruje ho, stará sa o neho, udržiava ho a tým ho zhodnocuje. Poslanci o
návrhu predaja majetku obce rokovali.
Uznesenie č. 69/2019/12
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

predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

Nehnuteľnosť:
pozemok KN – C parcelné číslo 314/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej
výmere 148 m2, zapísaný na LV č. 591, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor,
pre okres Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa.
Celková cena za predaj pozemku KN – C parcelné číslo 314/3, druh pozemku: Zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 148 m2, k. ú. Torysa je stanovená na sumu vo výške 1,00,- Eur. Náklady spojené
s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad vlastníckeho práva
bude znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Albín Angelovič, bytom Torysa č. 254, je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č.
278, a to pozemku KN – C parcelné číslo 455/1, druh pozemku: Záhrada, o výmere 166 m², k.ú.
Torysa, pozemku KN – C parcelné číslo 455/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
433 m², k.ú. Torysa a stavby – rodinný dom so súpisným číslom 254, postavenej na pozemku KN - C
parcelné číslo 455/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 433 m², k.ú. Torysa.
Pozemok KN – C parcelné číslo 314/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 148 m2,
k.ú. Torysa, ktorý má byť predmetom prevodu, je bezprostredne susediacim pozemkom
k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve p. Albína Angeloviča. Pán Albín Angelovič uvedený
pozemok dlhodobo užíva, a to po dobu viac ako 10 rokov, obhospodaruje ho, stará sa o neho, udržiava
a tým ho zhodnocuje.
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 13: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom nasledovné informácie:
a) Obec obdŕžala zo ZŠ s MŠ Torysa návrh zmeny výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni, ktorá
v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a v zmysle finančného pásma na nákup potravín na jedlo schválené Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, navrhuje zmenu príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka
a výšku režijných nákladov.
Návrh na zvýšenie stravnej jednotky je nasledovný:
- pre dospelých stravníkov z pôvodných 2,90 € na 3,10 €,
- pre deti MŠ z pôvodných 1,29 € na 1,47 €,
- pre žiakov ZŠ – I. stupeň z pôvodných 1,11 € na 1,18 €,
- pre žiakov ZŠ – II. stupeň z pôvodných 1,19 € na 1,26 €.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných
fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bude
predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to v mesiaci august 2019.

Uznesenie č. 70/2019/13a
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
návrh ZŠ s MŠ Torysa na zmenu výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

b) Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Toryse listom dalo na vedomie, že od 1. mája 2019 do 31. mája 2019 bol na
nástenkách obidvoch tried materskej školy vyvesený oznam, na základe ktorého mohli zákonní
zástupcovia zapísať svoje deti na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v čase
od 1.7.2019 do 12.7.2019. Na dochádzku do materskej školy bolo prihlásených 5 detí. Vzhľadom na
nízky počet prihlásených detí prevádzka v materskej škole počas letných prázdnin nebude.
Uznesenie č. 71/2019/13b
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
oznámenie ZŠ s MŠ Torysa o počte zapísaných detí na dochádzku do materskej
školy počas letných prázdnin
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

c) Obec Torysa obdŕžala žiadosť spoločnosti Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa o povolenie rozšíriť
kancelárske priestory o rozmeroch 4,40 m x 4,10 m pomocou sadrokartónových priečok a OSB dosiek.
Rekonštrukciu priestorov zrealizuje spoločnosť Stavebniny Boysi s.r.o. na vlastné náklady za dodržania
požiarno-bezpečnostných predpisov. Stavebné úpravy nebudú mať žiadny vplyv na predaj nehnuteľnosti
v budúcnosti.
Uznesenie č. 72/2019/13c
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
s rozšírením kancelárskych priestorov pre nájomcu - spoločnosť Stavebniny Boysi s.r.o.,
Torysa 332 o rozmeroch 4,40m x 4,10m na vlastné náklady žiadateľa za dodržania
požiarno-bezpečnostných predpisov a úpravou výšky nájomného; stavebné úpravy nebudú
mať žiadny vplyv na predaj nehnuteľnosti v budúcnosti
Hlasovanie:
za:

8

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,

Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

d) Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmluvy na realizáciu optickej siete v obci Torysa,
predmetom ktorej je rozšíriť funkčnosť komunikačného systému vo vlastníctve obce spoločnosťou
TECHSPO s.r.o., a to formou doplnenia existujúcej telekomunikačnej stavby o optický kábel. TECHSPO
s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť obci, ako aj organizáciám v jej zriaďovateľskej pôsobnosti internetové
pripojenie, ako aj umožniť obci Torysa pripojenie obecného kamerového systému na optickú sieť,
pričom náklady na elektrickú energiu na prevádzku jednotlivých kamier zabezpečí na svoje náklady
obec. Internetové pripojenie ako aj pripojenie kamier na optickú sieť poskytne TECHSPO s.r.o. obci za
ročnú odplatu spolu vo výške 1,- € bez DPH. Za pripojenie sa účtuje jednorazový poplatok za
ukončovací optický bod a optický prevodník 150,- € bez DPH.
Uznesenie č. 73/2019/13d
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
návrh zmluvy na realizáciu optickej siete v obci Torysa spoločnosťou TECHSPO
s.r.o., Červenica pri Sabinove 121
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

e) Spoločnosť BW-net s.r.o. Prešov požiadala o výstavbu optickej infraštruktúry v obci Torysa s možnosťou
poskytnutia nasledovných služieb: vysokorýchlostný internet (s rýchlosťou až do 1000 Mbps), televízne
a hlasové služby. Zároveň obci Torysa poskytnú výhody v podobe bezplatného pripojenia kamerového
systému pre potreby monitorovania a zabezpečenia vyššej bezpečnosti občanov obce. Výstavba by sa
realizovala uložením optických HDPE chráničiek do výkopovej ryhy.
Uznesenie č. 74/2019/13e
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
žiadosť spoločnosti BW-net s.r.o., Urbánkova 1, Prešov o vybudovanie optickej
siete v obci Torysa uložením optických HDPE chráničiek do výkopovej ryhy
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

f) Spoločnosť M-TEL s.r.o. Košice podala na obec Torysa žiadosť o ohlásenie udržiavacích prác v zmysle
Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. pre telekomunikačnú stavbu „Výmena telekomunikačného
zariadenia na existujúcej stavbe elektronickej komunikačnej siete, základňová stanica 0324KO Torysa“.
Prevádzkovateľom stavby je Orange Slovensko, a.s. Bratislava, ktorý týmto rieši zvýšenie kapacity
pokrytia dotknutej oblasti signálom GSM v zmysle rádiového plánu stavebníka. Dodávateľom stavebnej
pripravenosti je M-TEL, s.r.o.
Uznesenie č. 75/2019/13f
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 k žiadosti spoločnosti M-TEL s.r.o., Južná trieda 74,
Košice o ohlásenie udržiavacích prác v zmysle stavebného zákona pre stavbu
„Výmena telekomunikačného zariadenia na existujúcej stavbe elektronickej
komunikačnej siete, základňová stanica 0324KO Torysa“
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

g) Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou odkúpenia pozemkov v lokalite obce Rybníky
(priemyselný park) pre účely obce. Jedná sa o kúpu pozemkov od vlastníkov – Jozef Sontág, Torysa
č. 150, Jozef Ištoňa, Torysa č. 376 a Peter Vrabeľ, Torysa č. 365, ktorí majú záujem odpredať pozemky
do vlastníctva obce Torysa.
Uznesenie č. 76/2019/13g
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 možnosti odkúpenia pozemkov do vlastníctva obce
Torysa pre strategické účely obce a jej rozvoj
odporúča

starostovi obce odkúpenie pozemkov v lokalite obce Rybníky (priemyselný park)
pre strategické účely obce a jej rozvoj

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

h) Starosta obce upovedomil poslancov o stratégii rekonštrukcie Mlyna v Toryse, ktorý by slúžil ako
kultúrna pamiatka pre ďalšie generácie a, kde by sa zachovali a prezentovali jeho výnimočné hodnoty
ako aj mlynárska tradícia regiónu. Súčasťou rekonštrukcie by bol skanzen, detské ihrisko, parkovisko
a spoločenská miestnosť, ktorá by slúžila na rôzne spoločenské podujatia. Keďže sa jedná o značnú
investíciu, obec plánuje požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci výzvy formou
eurofondov alebo dotácií

Uznesenie č. 77/2019/13h
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 stratégii rekonštrukcie Mlyna v Toryse
odporúča

starostovi obce v prípravnom konaní realizovať všetky opatrenia v prospech
rekonštrukcie Mlyna a jeho okolia

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 14: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 19.30 hod.

Overovatelia zápisnice:

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

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

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

Jozef Berdis, v.r.

Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 01.07.2019
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

