ZÁPI SN ICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 07. júna 2019 o 16:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Kontrolór obce:
Zapisovateľka:

Ing. Jozef Stedina
Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
Ing. Stanislav Turák
Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Poslanci: Mgr. Stanislav Angelovič, Matej Križalkovič

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom
„Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v obci Torysa“
5. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Torysa,
osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste III/3193“
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Štvrté mimoriadne 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 päť 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 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 zo dňa
07.06.2019
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.

Starosta obce navrhol zmenu programu, a to doplniť bod rokovania č. 8: Návrh na zriadenie vecného
bremena v rámci stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie siete“.
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

súhlasí

so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod programu č. 8: Návrh na
zriadenie vecného bremena v rámci stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie siete“

Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Stanislav Hudymač a Ing. Peter Sabol, PhD., 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 Stanislav Hudymač a Ing.
Peter Sabol, PhD. a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Ing. Miroslava Ištoňu a za
členov Annu Jaššovú a Jozefa Ištoňu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 54/2019/3
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 – Ing. Miroslv Ištoňa
Členov návrhovej komisie – Anna Jaššová a Jozef Ištoňa
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 4: Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom
„Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v obci Torysa“
Na zasadnutie sa dostavil poslanec pán Bc. Peter Tarasovič. Starosta obce Ing. Jozef Stedina
oboznámil prítomných poslancov, že Obec Torysa opätovne plánuje požiadať o dotáciu v rámci Výzvy číslo
V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Predmetom projektu je rekonštrukcia a prístavba hasičskej
zbrojnice, ktorú obec nadobudla za účelom zvýšenia ochrany pred požiarmi. Táto budova bola pôvodne
využívaná ako kotolňa. Hasičská zbrojnica okrem umiestnenia a údržby hasičskej techniky bude slúžiť aj

na nevyhnutné usporiadania školení. Z toho dôvodu je potrebné riešiť aj prístavbu. Prístavbou sa objekt
rozšíri o zastavanú plochu 24,35 m². Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 55/2019/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v obci Torysa“
Výška celkových výdavkov na projekt: 37 566,28 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 37 566,28 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 % plus
výdavky nad rámec dotácie: 7 566,28 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o dotáciu predložená: Výzva číslo V. P HaZZ 2019
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Hlasovanie:
za:

5

Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Bc. Peter Tarasovič

K bodu 5: Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom
„Torysa, osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste III/3193“
Na zasadnutie sa dostavil poslanec pán Jozef Berdis. Starosta obce upovedomil prítomných
poslancov, že Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej
premávky. Obec Torysa v rámci uvedenej výzvy pripravuje projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby „Torysa, osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste III/3193“. Predmetom
projektovej dokumentácie je osvetlenie dvoch existujúcich priechodov pre chodcov, ktoré sú situované na
ceste III/3193 v križovatke cesty III/3193 a miestnej komunikácie smerujúcej k obecnému úradu
a základnej škole. Osvetlením priechodov sa umožní bezpečný prechod peších na frekventovanom pešom
ťahu z centra obce, kde sú koncentrované inštitúty ako obecný úrad, základná škola, materská škola,
obchody a služby smerom ku kostolu, cintorínu a ostatných častí obce popri ceste III/3193.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 56/2019/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Torysa, osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste III/3193“
Výška celkových výdavkov na projekt: 7 109,75 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 7 109,75 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %:
355,49 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o dotáciu predložená: Výzva číslo III. Prezídia Policajného zboru
2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Bc. Peter Tarasovič

K bodu 6: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov nasledovne:
a) Starosta obce informoval poslancov, že Obec Brezovica organizuje dňa 20. júla 2019 20. ročník
brezovického jarmoku, s možnosťou prezentácie tradičných jedál, ktoré sa varili v minulosti v okolitých
obciach. Obec, ktorá sa zapojí do prezentácie, bude mať pridelenú provizórnu kuchyňu, vytvorí 5členné družstvo a bude predvádzať, ako sa kedysi varilo. Uvarené jedlo sa bude ponúkať za dobrovoľný
príspevok. Starosta obce vyzval poslancov, ktorí majú záujem o prezentáciu tradičného jedla na
uvedenom podujatí, aby svoju účasť nahlásili na Obecnom úrade v Brezovici.
b) Starosta obce oboznámil poslancov, že obec uzavrela zmluvu so spoločnosťou Stavoprojekt, s.r.o.
Prešov, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
a realizáciu stavby „Telocvičňa v obci Torysa“. Dokumentácia pre územné rozhodnutie je už spracovaná
a bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom k územnému konaniu.
c) Starosta obce upovedomil poslancov, že obec má v úmysle vykonať označenie ulíc a verejných
priestranstiev obce Torysa informačnými tabuľami. Označenie by sa malo zrealizovať s prihliadnutím
na lokálne špecifiká s využitím vlastných lokálnych názvov, podľa zaužívaných pomenovaní. Nové
značenie ulíc má pomôcť sprehľadniť obec, zlepšiť orientáciu miestnych, turistov, záchranných zložiek
či poštárov.
d) Starosta obce poinformoval poslancov, že obec má vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie
stavby „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady, dopravné značenie na ceste III/3193, predmetom ktorej je
doplnenie dopravného značenia na ceste III/3193 v križovatke úseku za obcou Torysa v smere na
Brezovicu. Z dôvodu rozrastajúcej sa výstavby na IBV a tým aj zvyšovania intenzity v mieste
križovatky s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v danom úseku je potrebné označiť
križovatku, znížiť rýchlosť pred a za spomínanou križovatkou na 50 km/h a znemožniť predchádzanie
vozidiel v križovatkovom úseku. Dopravné značenie by malo byť doplnené dvojicou dočasných
zvislých dopravných značení označujúcich výjazd vozidiel zo stavby. Z uvedeného dôvodu bola
predložená žiadosť na zníženie rýchlosti v extraviláne k. ú. obce Torysa a to pri napojení budúcej
miestnej komunikácie na cestu III/3193. Na základe uvedených skutočností KR PZ v Prešove, Krajský
dopravný inšpektorát uvádza, že vzhľadom na zabezpečenie vjazdu a výjazdu vozidiel stavby súhlasí
s navrhovaným znížením rýchlosti v predmetnom úseku cesty III/3193 v extraviláne obce Torysa
a označením výjazdu vozidiel stavby. Zároveň nesúhlasí s označením križovatky pri napojení budúcej
miestnej komunikácie na cestu III/3193. Z uvedeného dôvodu žiada prepracovanie predloženého návrhu
trvalého dopravného značenia, v ktorom bude zrušené umiestnenie dopravného značenia č. P6 a P1
s dodatkovou tabuľkou č. P 13.
e) Starosta obce informoval poslancov, že konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa“, bolo Rozhodnutím
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zastavené, nakoľko obec na základe výzvy na
doplnenie žiadosti o NFP neodstránila v stanovenej lehote pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti

žiadosti. Predmetom výzvy bolo doplnenie hydrotechnických výpočtov na preukázanie súladu s plánom
manažmentu povodňového rizika a doplnenie dokumentov, ktoré preukážu ako opatrenia zvýšia úroveň
protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary.
Uznesenie č. 57/2019/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie informácie starostu obce nasledovne:
a) možnosť zapojiť sa do prezentácie tradičných jedál na podujatí „BREZOVICKI JURMAK“, ktoré sa
uskutoční dňa 20.07.2019 v obci Brezovica ;
b) prípravné opatrenia pre územné rozhodnutie k územnému konaniu stavby „Telocvičňa v obci Torysa“;
c) zámer obce na realizáciu označenia ulíc a verejných priestranstiev informačnými tabuľami;
d) stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Prešov k žiadosti na zníženie rýchlosti v extraviláne
k. ú. Torysa na ceste III/3193 v križovatke úseku za obcou Torysa v smere na Brezovicu;
e) rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zastavení konania o žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana
intravilánu obce Torysa“
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Bc. Peter Tarasovič

K bodu 7: Návrh na zriadenie vecného bremena v rámci stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie
siete“
Ing. Jozef Stedina, starosta obce, predložil poslancom návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena v rámci stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie siete“. Predmetom zmluvy je
umiestnenie stavby verejného potrubia na nehnuteľnostiach v časti obce Rybníky. Vecné bremeno sa
zriaďuje v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice bezodplatne, na dobu
neurčitú. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 58/2019/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta b
schvaľuje
a) uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie siete“
b) zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Komenského 50, Košice bezodplatne na časti nehnuteľností podľa Geometrického plánu č. 1/2019
vyhotoveného dňa 09.01.2019 firmou GEOTEAM – M.Z., s.r.o., Hutnícka 2, Košice, overeného
Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor pod č. G1-33/2019 v rozsahu nasledovne:
- parcela KN-E 2009, druh pozemku: Ostatná plocha, o výmere 72 m², LV č. 1440
- parcela KN-C 293/242, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 81 m², LV č. 591
- parcela KN-C 293/396, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12 m², LV č. 591
- parcela KN-C 293/397, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 63 m², LV č. 1440
- parcela KN-C 293/398, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 60 m², LV č. 1440
- parcela KN-C 293/400, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 7 m², LV č. 1440
- parcela KN-C 293/399, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 57 m², LV č. 1877

Celkový záber vecného bremena pre Dotknuté nehnuteľnosti v zmysle Geometrického plánu č. 1/2019 zo
dňa 09.01.20109 je celkovo 352 m².
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Bc. Peter Tarasovič

K bodu 8: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 17.20 hod.
Overovatelia zápisnice:

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

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

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

Stanislav Hudymač, v.r.

Ing. Peter Sabol, PhD., v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 10.06.2019
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

