ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014,
konaného dňa 14. februára 2014 o 17 00 hod. v zasadačke OcÚ v Toryse

Prítomní:

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

Neprítomní:

Dezider Ištoňa

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Návrh na schválenie VZN č. 1/2014 o podmienkach prideľovania a bývania
v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce Torysa obstaraných
z verejných prostriedkov
Podanie vysvetlenia vo veci účelovosti odkúpenia pozemkov v lokalite
Rybníky pre obec
Návrh na prijatie stanoviska vo veci finančnej zadlženosti obce
Prejednanie žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa
Prejednanie výzvy poslanca
Diskusia
Záver

K bodu 1:
OTVORENIE ZASADNUTIA
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 otvoril a viedol starosta
obce Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal prítomných poslancov. Ospravedlnil sa poslanec Dezider Ištoňa.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je osem a OcZ je uznášania schopné.
Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia. Keďže nikto nemal návrhy na zmenu
programu, starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za predložený program. Obecné
zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
Uznesenie č. 23/2014/1
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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 zo
dňa 14.02.2014

Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:

8

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Mgr. Ľubomír
Bodnár, Jozef Ištoňa, Vladimír Kopnický, Juraj Kiktavý, Lukáš
Križalkovič, Albert Sabol

0
0

1

K bodu 2:
URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Albert Sabol a Jozef Ištoňa, za zapisovateľku
zápisnice bola určená Alžbeta Bodnárová.

Uznesenie č. 24/2014/2
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 Albert Sabol a Jozef
Ištoňa a zapisovateľkou zápisnice je Alžbeta Bodnárová

K bodu 3:
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Albína Angeloviča a
za členov Lukáša Križalkoviča a Juraja Kiktavého. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 25/2014/3
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
b) volí

Návrhovú komisiu
za predsedu komisie Albína Angeloviča a za členov komisie Lukáša
Križalkoviča a Juraja Kiktavého

Hlasovanie: za:

proti:
zdržal sa:

8

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Mgr. Ľubomír
Bodnár, Jozef Ištoňa, Vladimír Kopnický, Juraj Kiktavý,
Lukáš Križalkovič, Albert Sabol

0
0

NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. 1/2014 O PODMIENKACH
PRIDEĽOVANIA A BÝVANIA V BYTOCH URČENÝCH NA NÁJOM PRE
OBYVATEĽOV OBCE TORYSA OBSTARANÝCH Z VEREJNÝCH
PROSTRIEDKOV
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s doplneným návrhom VZN
č.1/2014, ktorým sa upravuje nájom bytov bežného štandardu v obci Torysa. Poslanci o predloženom
návrhu rokovali.
K bodu 4:

Uznesenie č. 26/2014/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
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schvaľuje

VZN č. 1/2014, ktoré upravuje nájom bytov bežného štandardu v obci Torysa

Hlasovanie: za:

8

proti:
zdržal sa:

-

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Mgr. Ľubomír
Bodnár, Jozef Ištoňa, Vladimír Kopnický, Juraj Kiktavý,
Lukáš Križalkovič, Albert Sabol

0
0

PODANIE VYSVETLENIA VO VECI ÚČELOVOSTI ODKÚPENIA
POZEMKOV V LOKALITE RYBNÍKY PRE OBEC
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov vo veci neefektívneho
hospodárenia s obecným majetkom a finančnými prostriedkami pri vykupovaní pozemkov. Obec
Torysa v rokoch 2007 – 2008 vykupovala pozemky v lokalite Rybníky od vlastníkov, ktoré doposiaľ
nemá zapísané na liste vlastníctva. Obec vynaložila vysoké náklady na odkúpenie týchto pozemkov
a spracovanie geometrických plánov, avšak osoh z toho nemá. Ak obec chce nadobudnúť uvedené
nehnuteľnosti na list vlastníctva, je potrebné vypracovať nový geometrický plán, nové kúpno-predajné
zmluvy so známymi predávajúcimi, spracovať nový návrh na vklad do katastra nehnuteľností
a previesť vlastníctvo. Starosta obce poukázal, že pri vykupovaní pozemkov nebol dodržiavaný zámer.
Bývalý starosta obce a terajší poslanec ako oslovený k podaniu vysvetlenia p. Dezider Ištoňa sa na
zasadnutie OcZ osobne nedostavil a jeho písomné stanovisko k danej problematike poslanci
neakceptujú. Poslanci rokovali a určili starostovi obce záväzok zrealizovať geometrický plán
a pripraviť potrebné dokumenty v zmysle platnej legislatívy k nadobudnutiu vlastníctva už
vykúpených pozemkov.
K bodu 5:

NÁVRH NA PRIJATIE STANOVISKA VO VECI FINANČNEJ
ZADĹŢENOSTI OBCE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom analýzu procesu zadlžovania
obce od roku 2004 do roku 2014. Poukázal na vysokú zadlženosť obce, ktorá predstavuje cca 402 000
Eur a na platobnú neschopnosť obce uhrádzať finančné záväzky voči banke a iným subjektom, ktoré si
uplatnili nárok z minulosti, a to z roku 2009. Starosta obce upozornil na finančné operácie, ako aj
hospodárenie s majetkom obce a domnieva sa, že obec by nebola natoľko zadlžená, ak by poslanci boli
dostatočne informovaní zo strany štatutára obce. Poslanci o návrhu rokovali.
K bodu 6:

Uznesenie č. 27/2014/6
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

stanovisko vo veci finančnej zadlžeností obce Torysa a zaväzuje starostu
obce pripraviť finančnú analýzu k úprave rozpočtu na rok 2014
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K bodu 7:
PREJEDNANIE ŢIADOSTI RIADITEĽA ZŠ S MŠ TORYSA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že dňa 10.02.2014 bola na
obecný úrad doručená žiadosť Mgr. Oľgy Bujňákovej o uvoľnenie z funkcie riaditeľa školy
k 28.02.2014. Na základe tejto žiadosti jej následne bola zaslaná výzva, že podľa príslušného právneho
predpisu nám nie je známy pojem uvoľnenie z funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ a preto je potrebné oznámiť,
či má úmysel „vzdať sa“ funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Toryse
k 28.02.2014. Poslanci rokovali a dospeli k záveru, že nie je v ich kompetencii vyjadrovať sa
k personálnym zmenám v ZŠ s MŠ Torysa.

Uznesenie č. 28/2014/7
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 riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa o uvoľnenie z funkcie riaditeľky školy
k 28.02.2014

K bodu 8:
PREJEDNANIE VÝZVY POSLANCA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s Výzvou na odsúdenie
diskriminácie, ktorú obdŕžala obec Torysa a niektorí poslanci OcZ od pána Dezidera Ištoňu. Vo výzve
poslanec Dezider Ištoňa odsudzuje diskriminačné konanie starostu obce Torysa voči Mgr. Márii
Ištoňovej, bytom Torysa 15, tým, že dal pokyn k bezdôvodnému ukončeniu pracovného pomeru
menovanej v ZŠ s MŠ v Toryse. Starosta obce upovedomil poslancov, že zo strany obce Torysa
nedošlo k žiadnemu porušeniu právnych predpisov, keďže pracovno-právne vzťahy patria výlučne do
kompetencie štatutára ZŠ s MŠ Torysa. Obec Torysa nemá kompetencie na riešenie predmetnej výzvy
a preto obec výzvu odkladá. Starosta obce považuje hore uvedenú výzvu ako aj iné dokumenty,
s ktorými boli poslanci informovaní na predošlom zasadnutí OcZ zo strany poslanca Dezidera Ištoňu
za nejasné, nepresné a má za to, že dotyčný poslanec odpútava pozornosť od dôležitejších otázok
riešenia rozvoja obce v minulosti, ako aj finančnej zadlženosti. Starosta obce znova poukázal na to, že
mimoriadne – 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva má vo svojom programe zapracované nejasnosti,
ku ktorým sa poslanec Dezider Ištoňa mal možnosť vyjadriť osobne. Ďalej starosta pripomenul, že pán
poslanec ako bývalý starosta obce bol niekoľkokrát vyzvaný k odovzdaniu funkcie a podaniu
vysvetlenia ku niektorým nezrovnalostiam pri finančných operáciách z minulosti, kde boli prítomní aj
terajší poslanci ako členovia komisií, rovnako aj počas vykonávania inventarizácie za rok 2010, avšak
dotyčný p. Dezider Ištoňa sa nedostavil. Poslanci rokovali a predmetnú výzvu neakceptujú.

K bodu 9:
DISKUSIA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov o priebehu konania pri výrube topoľov
v súlade s platnou legislatívou. Oboznámil poslancov o procese konania v súčasne rozpracovaných
projektoch, a to rozvoja obce v jednotlivých lokalitách a verejného osvetlenia.
Poslanci v diskusii rozoberali aj otázku rómskej problematiky vo vzťahu k výchove a pracovnej
činnosti.
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K bodu 10. ZÁVER
Starosta obce Ing. Jozef Stedina pozval prítomných poslancov na pripravovanú akciu „Toryské
hody“, ktorá sa uskutoční dňa 22.02.2014 v sále Kultúrneho domu v Toryse. Poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Torysa o 2200 hodine.

Overovatelia zápisnice:

Albert Sabol, v.r.

Jozef Ištoňa, v.r.

V Toryse 18.02.2014
Zapísala: Alžbeta Bodnárová

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce
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