ZÁPI SN ICA
Zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 15. augusta 2019 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Zapisovateľka:

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

Neprítomní:
Kontrolór obce:
Poslanci:

Ing. Stanislav Turák
Stanislav Hudymač

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
6. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou Torysa 28, ktorého
zriaďovateľom je Obec Torysa
7. Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Zvlášť privítal riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Torysa Mgr. Stanislava Holovača, ktorý bol pozvaný na zasadnutie obecného
zastupiteľstva za účelom podania informácií vo veci návrhu ZŠ s MŠ Torysa na zmenu výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, na činnosť CVČ a ŠKD.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je sedem 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 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 zo dňa
15.08.2019
Hlasovanie:
za:

7

proti:

0

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

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

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

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, 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 Jozefa Berdisa a za členov
Annu Jaššovú a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 78/2019/3
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 – Jozef Berdis
Členov návrhovej komisie – Anna Jaššová a Matej Križalkovič
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, 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 z 5.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa ktoré sa konalo dňa 27.06.2019.
Uznesenie č. 79/2019/4
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
plnenie uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
27.06.2019

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka
a iných fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Jozef Ištoňa. Starosta obce Ing. Jozef Stedina otvoril zámer k
predmetnému bodu a udelil slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ Torysa Mgr. Stanislavovi Holovačovi, ktorý
informoval poslancov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tri
nové finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 01.09.52019. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak
určí zriaďovateľ. Návrhom predkladaného VZN dochádza k navýšeniu príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni u žiakov v každej vekovej kategórii, ako aj
u dospelých stravníkov. Stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady na stravnú jednotku. Režijné náklady sa využívajú na prevádzku a údržbu školskej jedálne (čistiace
prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, nákup kuchynského riadu, napr. hrncov, tanierov, príborov,
pohárov a pod.). Poslanci o návrhu VZN č. 2/2019 rokovali.
Uznesenie č. 80/2019/5
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou Torysa 26,
ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ Torysa Mgr. Stanislavovi
Holovačovi, ktorý oboznámil prítomných poslancov s návrhom na zmenu výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra voľného času. Podľa § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, ktorého zriaďovateľom je
obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť CVČ je navrhovaná zo súčasných 1,65 Eur na sumu 3,00 Eur mesačne.
Dôvodom zmeny výšky príspevku je skutočnosť, že súčasné úhrady nepokrývajú náklady spojené s prácou

v centre voľného času. Tieto čiastočné úhrady nákladov sú od roku 2008 v rovnakej výške a vzhľadom ku
každoročnému zvyšovaniu cien je táto zmena opodstatnená. Centrá voľného času vytvárajú podmienky,
organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti v
priebehu celého školského roka. Poslanci o návrhu VZN č. 3/2019 rokovali.
Uznesenie č. 81/2019/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou
Torysa, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ Torysa Mgr.
Stanislavovi Holovačovi, ktorý upovedomil prítomných poslancov s návrhom na zmenu výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „školský zákon“) ukladá zriaďovateľovi, aby formou všeobecne záväzného nariadenia určil výšku
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
školskom klube detí, ako aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí bola
navrhovaná zo súčasných 1,65 Eur na sumu 5,00 Eur mesačne. Počas diskusie sa poslanci uzhodli, že
zvýšenie na 5 Eur je príliš vysoké a navrhli navýšenie len na 3,00 Eur, ktoré bolo aj schválené.
Dôvodom zmeny výšky príspevku je skutočnosť, že súčasné úhrady nepokrývajú náklady spojené s prácou
v školskom klube detí. Tieto čiastočné úhrady nákladov sú od roku 2008 v rovnakej výške a vzhľadom ku
každoročnému zvyšovaniu cien je táto zmena opodstatnená. Mgr. Stanislav Holovač podotkol, že
v súčasnej dobe je enormný záujem o školský klub detí, pričom kapacita ŠKD je 26 detí. Školský klub detí
zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú činnosť podľa školského
výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich
záujmov v čase mimo vyučovania. Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD sú rozvoj schopností, osvojenie
vedomostí a návykov, získanie skúseností a sformovanie charakteru žiaka. Poslanci o návrhu VZN č.
4/2019 rokovali.
Uznesenie č. 82/2019/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta b
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:

0
0

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

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 8: Rôzne
a) Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa upozornil na značný neporiadok v okolí kontajnerov v lokalite obce
Rybníky, kedy miestni Rómovia vyberajú z kontajnera odpad, ktorý využívajú pre vlastnú potrebu, čím
znečisťujú celé okolie. Keďže je tam voľný prístup, navrhuje tento priestor oplotiť, uzavrieť a určiť deň
a čas, kedy poverený pracovník obecného úradu priestor otvorí a odpad odoberie.
Poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. navrhol kontajnery z lokality Rybníky odstrániť aspoň po dobu dvoch
mesiacov a premiestniť ich do lokality Horný dvor.
Starosta obce predmetné návrhy spolu s poslancami odkonzultoval a taktiež poukázal na správanie
neprispôsobivých obyvateľov, ktorí v danej lokalite využívajú kompostovisko ako čiernu skládku, na
ktorú vyhadzujú rôzny odpad. Záverom tejto problematiky bol návrh na odstránenie uvedených
kontajnerov s poukázaním na novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, kedy je prioritou triedenie
druhotných surovín a uvedené kontajnery nenapredovali k triedeniu, ale k navýšeniu percenta
komunálneho odpadu na území obce. Poslanci sa uzhodli, že uvedený objekt bude monitorovaný
kamerovým systémom z dôvodu podozrenia malých podnikateľských subjektov k vyvážaniu rôzneho
odpadu z predmetu podnikania do danej lokality. Celkovo obecné zastupiteľstvo zhodnotilo, že od
mesiaca september 2019 bude realizovaný iný spôsob likvidácie odpadu z domácností, o čom budú
občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a zverejnením oznámenia na web stránke obce.
Uznesenie č. 83/2019/8a
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 poslanca Ing. Miroslava Ištoňu oplotiť priestranstvo v okolí kontajnerov v lokalite obce
Rybníky
 návrh poslanca Ing. Petra Sabola, PhD. odstrániť kontajnery z lokality obce Rybníky na dobu
dvoch mesiacov a premiestniť ich do lokality Horný dvor

 návrh starostu obce realizovať iný spôsob likvidácie odpadu z domácností pre obyvateľov lokality
Rybníky a 1x mesačne informovať občanov obce o možnosti likvidácie odpadu prostredníctvom
obecného rozhlasu a zverejnením oznámenia na web stránke obce
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

b) Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s činnosťou AŠZ Sokol Torysa a podotkol, že
Amatérske športové združenie postúpilo do 5. ligy. Poznamenal, že je potrebné, aby starosta obce mal
prehľad o činnosti v obecných priestoroch, využívaných pre AŠZ Torysa, a to o termínoch zápasov,
ktoré sú odohrané na miestnom futbalovom ihrisku. Vyzval výbor AŠZ Torysa, aby požiadavky
situované na futbalové zápasy boli vopred odkonzultované Komisiou pre kultúru, vzdelávanie, mládež
a šport a starostom obce. Týmto poukázal na neprehľadnosť využívania priestorov na futbalovom
ihrisku. Zároveň vyzval poslanca OcZ Mateja Križalkoviča, ktorý je zároveň pokladníkom a tajomníkom
AŠZ Sokol Torysa o predloženie výpisu zápasov, výpisu výdavkov a organizáciu klubu AŠZ Sokol
Torysa.

Uznesenie č. 84/2019/8b
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 činnosti AŠZ Sokol Torysa
 výzvu starostu obce Torysa o predloženie výpisu zápasov, výpisu výdavkov a organizáciu klubu
AŠZ Sokol Torysa na ďalšiu sezónu
žiada
prezidenta AŠZ Sokol Torysa o predloženie správy o činnosti klubu AŠZ Sokol Torysa na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva, na ktoré bude pozvaný
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

c) Starosta obce podal prítomným poslancom informáciu, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky
poskytlo Obci Torysa účelovú dotáciu v sume 12 000 eur na čiastočnú úhradu kapitálových výdavkov
akcie Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Predmetom uvedeného projektu je rozšírenie
siete verejného osvetlenia, nasvetlenie kultúrnych pamiatok (kaplnky Cyrila a Metoda), budovy
obecného úradu, súčasťou ktorého je zdravotné stredisko. Realizáciou projektu dosiahneme požadovanú
kvalitu osvetlenia na cintoríne a priestoru v okolí obecného úradu, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
obce a ich majetku, verejných priestranstiev a obecného majetku.
Uznesenie č. 85/2019/8c
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 poskytnutí dotácie z Ministerstva financií Slovenskej
republiky v sume 12 000 eur na čiastočnú úhradu kapitálových výdavkov
projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

d) Starosta obce oboznámil poslancov, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podporu dobudovania základnej technickej
infraštruktúry“, OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych
ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre
peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pere obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa
je 5 %. V rámci vyhlásenej výzvy obec má záujem o nasledovné oprávnené aktivity:

-

výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších v lokalite Poddubje
výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie v lokalite Rybníky
výstavba a rekonštrukcia lávok a mostných objektov v lokalite Markovec
Uznesenie č. 86/2019/8d

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 vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry, OPLZ-PO6-SC611-2019-1
 prípravné opatrenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry, OPLZ-PO6-SC611-2019-1, oprávnené
aktivity:
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších v lokalite Poddubje
- výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie v lokalite Rybníky
- výstavba a rekonštrukcia lávok a mostných objektov v lokalite Markovec
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

e) Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov, že dňa 21.08.2019 sa uskutoční
územné konanie o umiestnení stavby „Telocvičňa v obci Torysa“ so stretnutím na Obecnom úrade
v Toryse. Následne budú realizované prípravné opatrenia na vypracovanie projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie, vyhlásenie verejnej súťaže a možnosti prijatia úveru na výstavbu telocvične.
Uznesenie č. 87/2019/8e
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
prípravné opatrenia na vypracovanie projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie stavby „Telocvičňa v obci Torysa“ s návrhom na prijatie
úveru
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina pozval poslancov na podujatie Deň rodiny, ktoré sa
uskutoční dňa 25.08.2019 so začiatkom o 13.30 hod. na ihrisku DHZ, poďakoval prítomným poslancom za
účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 19.40 hod.

Overovatelia zápisnice:

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

V Toryse, 19.08.2019
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

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

..........................................
Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

