ZÁ PI S N ICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014,
konaného dňa 07. novembra 2014 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

Poslanci: Mgr. Ľubomír Bodnár, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Juraj
Kiktavý, Vladimír Kopnický, Albert Sabol
Starosta obce: Ing. Jozef Stedina
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Albín Angelovič, Dezider Ištoňa, Lukáš Križalkovič

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2014
6. Návrh zmeny VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad
za poskytované sociálne služby
7. Návrh zmeny VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Torysa
8. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Torysa
9. Návrh na určenie správcu cintorína
10. Návrh na schválenie odmeny kontrolóra obce
11. Prehodnotenie žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa k nákupu materiálu na úseku
originálnych kompetencií
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 otvoril a viedol starosta
obce Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal prítomných poslancov. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je päť a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu zasadnutia, a to
doplniť bod č. 12: Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013. Keďže poslanci
nemali návrhy na zmenu programu, starosta obce ich vyzval, aby hlasovali za zmenený program.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov so zmeneným programom
8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa za rok 2014. Dal hlasovať za jeho schválenie.
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Ľubomír Bodnár a Vladimír Kopnický,
za zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.
K bodu 3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Jozefa Ištoňu a za
členov Juraja Kiktavého a Mgr. Stanislava Amgeloviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse, ktoré sa konalo dňa 19.09.2014.
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie.
K bodu 5. PRÍKAZ STAROSTU OBCE NA VYKONANIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU,
ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV K 31.12.2014
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. Obecné zastupiteľstvo príkaz starostu obce
na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2014 zobralo na vedomie.
K bodu 6: NÁVRH ZMENY VZN č. 3/2014 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
O VÝŠKE A SPÔSOBE ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Na zasadnutie sa dostavil poslanec p. Albert Sabol. Starosta obce Ing. Jozef Stedina
upovedomil poslancov o návrhu VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške
a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že v pôvodnom
znení VZN boli uvedené citácie zákonných ustanovení, čo bolo v rozpore s podmienkami pre
vydávanie VZN, ako sú upravené v § 6 ods. 1 a 2 v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7. NÁVRH ZMENY VZN č. 4/2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE TORYSA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh VZN č. 4/2014 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa, ktorým sa
novelizuje VZN č. 7/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Torysa. V predloženom VZN je návrh na zmenu v § 5 ods. 3, podľa ktorého náklady na
obstaranie nádoby uhrádza žiadateľ – osoba zodpovedná za likvidáciu odpadu v plnej výške. Ďalej
oboznámil poslancov, že obec nemôže nakupovať tovar a predávať ho za cenu nižšiu ako je nákupná
cena. Na likvidáciu ako aj zabezpečenie s odpadom sa nesmú využívať finančné prostriedky
podielových daňovníkov. Poslanec Albert Sabol poznamenal, že mnohí občania obce nevyužili
možnosť výmeny nádoby bez poplatku po skončení 15-ročnej životnosti nádoby. Obecné

zastupiteľstvo návrh zmeny VZN č. 4/2014 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Torysa zobralo na vedomie a navrhuje hľadať ďalšie možnosti.
K bodu 8. NÁVRH ZÁSAD HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE
TORYSA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že v súlade
s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov je vypracovaný návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Torysa. Keďže predložený obsah Zásad je pomerne rozsiahly, starosta obce navrhol poslancom,
aby si predmetné Zásady naštudovali a tento bod bude zaradený na schválenie na budúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v mesiaci december 2014. Obecné zastupiteľstvo návrh Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Torysa priebežne prerokovalo a zobralo na vedomie.
K bodu 9: NÁVRH NA URČENIE SPRÁVCU CINTORÍNA
Starosta obce predniesol poslancom návrh na určenie správcu cintorína z radov
zamestnancov obecného úradu. Rozobral súčasné nedostatky na cintoríne a v krátkosti predniesol
pracovnú náplň, kde úlohou zamestnanca by bolo predovšetkým udržiavať poriadok a čistotu na

cintoríne, zabezpečiť vymeranie hrobových miest, bežná údržba Domu smútku, udržiavanie
čistoty a hygieny v Dome smútku, zapnutie chladničky, otvárať a zatvárať cintorín podľa
potreby, určiť skládky suchých kvetov a vencov a dbať, aby sa okrem týchto skládok po
cintoríne nevytvárali iné skládky, zvýšiť dôstojnoť pietneho aktu pri pohreboch atď.
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ODMENY KONTROLÓRA OBCE
Starosta obce podal poslancom návrh na schválenie odmeny kontrolórovi obce Torysa. Po
rokovaní a hlasovaní sa poslanci uzhodli schváliť odmenu kontrolórovi obce vo výške 20% z jeho
ročného príjmu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11: PREHODNOTENIE ŽIADOSTI RIADITEĽA ZŠ S MŠ TORYSA K NÁKUPU
MATERIÁLU NA ÚSEKU ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ

Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov o žiadosti
Základnej školy s materskou školou v Toryse na preklasifikovanie schváleného rozpočtu
na rok 2014 na úseku originálnych kompetencií o sumu 6 600 Eur z bežných výdavkov na
kapitálové výdavky tak, že celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu pre
rok 2014 sa nemenia. Dôvodom je nákup elektrického konvektomatu pre školskú jedáleň, ktorý
je v súčasnosti potrebný. Ďalej poslanci preberali zastaralosť vybavenia kuchynského zariadenia
v škole, kde sa uzhodli, že je potrebné hľadať finančné možnosti a priebežne podľa nutnej potreby
obnovovať kuchynské zariadenia. Poslanci o návrhu rokovali.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12: SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2013
Starosta obce Ing. Jozef Stedina dal vedomie informáciu o Správe nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2013, ktorú vypracovala Ing. Janka Hirjaková, č. licencie 333. Vo svojej
správe uvádza, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz finančnej situácie obce Torysa k 31.12.2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Obecné zastupiteľstvo Správu
nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 zobralo na vedomie.

K bodu 13: DISKUSIA
Starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
a)
Požiadavka Ing. Miloša Mišenka, trvale bytom Torysa 55, aby vystupoval ako
splnomocnenec na všetky právne úkony týkajúce sa výkonu práva poľovníctva na
poľovných pozemkoch v katastrálnom území Torysa, ktorých obec ako splnomocniteľ je
vlastníkom. Poslanci prejednali uvedenú informáciu a odporučili riešiť cestou právneho
zástupcu obsah listiny s poukázaním, že poľovné združenie nepatrí do riešenia
kompetencií obecného zastupiteľstva.
b)
Starosta obce oboznámíl poslancov, že Ing. Rudolf Lehocký, Torysa č. 312 a Štefan Miko,
Torysa č. 1, podali dňa 06.11.2014 žiadosť o realizáciu výstavby kanalizačnej šachty.
V žiadosti poukazujú, že počas výstavby kanalizácie v obci boli znevýhodnení tým,
že obec nedostatočne umiestnila potrubie a preto nie je možné z uvedených nehnuteľností
zaistiť prirodzený odtok a napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Pri realizácii kanalizačného
potrubia poukazovali na závažnosť problému, avšak nebolo to vnímané, preto chcú byť tak
ako aj iní občania, ktorí mali podobný problém, zvýhodnení, a to zabezpečením šachty
a umiestnením elektrického čerpadla.
K bodu 14: ZÁVER
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 21:00 hodine.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ľubomír Bodnár, v.r.

Vladimír Kopnický, v.r.

V Toryse 12.11.2014
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová
Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

