U Z N E S E N IA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2014,
konaného dňa 19.09.2014 o 18 00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijíma tieto uznesenia:
UZNESENIE č. 79/2014/1.1

so zmenou v bode programu č. 9 - Konsolidovaná výročná
správa obce Torysa za rok 2013

súhlasí

Hlasovanie:

za:

5

proti:
zdržal sa:

0
0

- Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa,
Juraj Kiktavý, Albert Sabol

UZNESENIE č. 80/2014/1.2

schvaľuje

zmenený program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku
2014 zo dňa 19.09.2014

Hlasovanie:

za:

5

proti:
zdržal sa:

0
0

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa,
Juraj Kiktavý, Albert Sabol

UZNESENIE č. 81/2014/2
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
berie na vedomie

overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Juraj Kiktavý
a Mgr. Stanislav Angelovič a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta
Bodnárová

UZNESENIE č. 82/2014/3
a) zriaďuje: Návrhovú komisiu
b) v o l í :
Predsedu návrhovej komisie – Albín Angelovič
Členov návrhovej komisie - Albert Sabol a Jozef Ištoňa
Hlasovanie:

za:

5

proti:
zdržal sa:

0
0

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jotef Ištoňa,
Juraj Kiktavý, Albert Sabol

UZNESENIE č. 83/2014/4
berie na vedomie

plnenie uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku
2014 konaného dňa 14.08.2014

UZNESENIE č. 84/2014/5
schvaľuje

predaj časti parcely registra C KN parc. č. 252/1, druh pozemku: Ostatné plochy,
o celkovej výmere 718 m2, zapísanej na LV č. 591, k. ú. Torysa, vedenej Okresným
úradom Sabinov, katastrálny odbor pre manželov Jozefa Angeloviča a Gabrielu
Angelovičovú,
obidvaja trvale bytom Torysa č. 267, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 Zb. Cena za predaj časti parcely
registra C KN parc. č. 252/1, k. ú. Torysa o výmere 54 m2 je stanovená za 1 m2/13 Eur.
Celková cena predstavuje sumu 702 Eur.
Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že manželia Jozef Angelovič
a Gabriela Angelovičová, obidvaja trvale bytom Torysa č. 267, sú bezpodielovými
spoluvlastníkmi parcely registra C KN parc. č. 251/4, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 271 m2, zapísanej na LV č. 197, k. ú. Torysa, vedenej Okresným
úradom Sabinov, katastrálny odbor, v podiele 1/1. V rovnakom podiele sú aj
bezpodielovými spoluvlastníkmi parcely registra C KN parc. č. 251/5, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 154 m2, zapísanej na LV č. 197, k. ú. Torysa,
vedenej Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, na ktorej sa nachádza
nehnuteľnosť v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, a to stavba so súpisným číslom 374,
popis stavby: podnikateľský subjekt, ktorá je zapísaná na LV č. 197, k. ú. Torysa. Pri
predaji časti priľahlého pozemku o výmere 54 m2, výmera odčlenená z pozemku registra
C KN parc. č. 252/1 si manželia Jozef Angelovič a Gabriela Angelovičová zabezpečia
vstup do poschodia tejto budovy, ktorý nie je možné iným spôsobom vybudovať. Náklady
spojené s vytýčením územia, spracovaním geometrického plánu a vkladu do katastra bude
znášať kupujúci v plnom rozsahu.

Hlasovanie:

za:

6

proti:
zdržal sa:

0
0

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa,
Juraj Kiktavý, Vladimír Kopnický, Albert Sabol

UZNESENIE č. 85/2014/6
súhlasí

s vytvorením spoločného školského obvodu medzi obcou Torysa a mestom Lipany
pre žiakov druhého stupňa ZŠ (piaty až deviaty ročník) na plnenie povinnej školskej
dochádzky s účinnosťou od druhej polovice školského roka 2014/2015

Hlasovanie:

za:

5

proti:
zdržal sa:

0
0

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa,
Juraj Kiktavý, Albert Sabol

UZNESENIE č. 86/2014/7
schvaľuje

jednorazovú finančnú pomoc pre nezaopatrené deti vdove p. Kataríne Kravcovej,
Torysa č. 288 vo výške 332,- €

Hlasovanie:

za:

6

proti:
zdržal sa:

0
0

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa,
Juraj Kiktavý, Vladimír Kopnický, Albert Sabol

UZNESENIE č. 87/2014/8
berie na vedomie

- určenie pracovného stretnutia za účasti členov obecnej rady a poslancov, ako
aj prevádzkovateľa Pizzerie Torysa,
- poskytnutie obecného dopravného prostriedku na súťažné zápasy členov
Stolnotenisového klubu Torysa v kalendárnom roku 2014 na požadovaný
počet 1 500km je neprípustný a povoľuje sa len po zvážení starostu obce a
nutnosti, keďže na rok 2014 bo stanovený nízky limit nákupu pohonných
hmôt,
- poskytnutie zálohovej platby na preplatenie 500km cestovných nákladov
v kalendárnom roku 2014 je neprípustné, keďže v rozpočte nie sú na to
vyčlenené finančné prostriedky

UZNESENIE č. 88/2014/9
berie na vedomie

Konsolidovanú výročnú správu obce Torysa za rok 2013

UZNESENIE č. 89/2014/10
berie na vedomie
- pripraviť rokovanie zástupcov obce Torysa s predstaviteľmi Arcibiskupského úradu Košice
k realizácii zriadenia vecného bremena pre VVS, a. s. Košice na pozemku registra C KN
parc. č. 822/4, ktorej vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Torysa, aby VVS, a s.
mali zabezpečené právo prechodu k vodovodu, keďže sú vlastníkmi parcely registra C KN
parc. č. 819/1,
- ak dôjde k dohodám pri zriadení vecného bremena, VVS, a. s. dá súhlas k zápisu Domu
nádeje na list vlastníctva,
- prehodnotiť odkúpenie pozemku pod ČOV, ktorý je vo vlastníctve obce, prípadne zámenu
pozemku, ktorý je pri Dome nádeje, za pozemok pod ČOV,
- pripraviť pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom VVS, a. s. vo veci kompromisu pri
prekládke potrubia,
- VVS, a. s. dodá podklady k návrhu na zriadenie vecného bremena majetku obce
v intraviláne obce do 15.10.2014

Overovatelia zápisnice:

Juraj Kiktavý, v.r.

Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.

V Toryse 24.09.2014
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

