ZÁ PI S N ICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014,
konaného dňa 30. mája 2014 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

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

Ospravedlnení:
Hostia:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mgr. Ľubomír Bodnár, Vladimír Kopnický, Ing. Stanislav Turák – kontrolór
obce
Bartolomej Revický, Torysa č. 261

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Návrh VZN obce Torysa č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Torysa
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Návrh na prehodnotenie predaja obecných pozemkov
Návrh na riešenie protipovodňových opatrení
Návrh na schválenie furmanských pretekov dňa 12.07.2014
Diskusia
Záver

K bodu 1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Štvrté 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 šesť a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu
zasadnutia a doplnil ho o bod č. 11- Návrh na schválenie výšky poplatku za kopírovanie jednej
strany formátu A4 alebo formátu A3 v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a bod č. 12 - Návrh na odsúhlasenie odpredaja akcií VVS, a. s. Košice.
Poslanec Dezider Ištoňa požiadal o zverejnenie Výzvy na odsúdenie diskriminácie zo dňa
07.02.2014 a Stanoviska k bodom programu mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 14.02.2014 na
web stránke obce Torysa, keďže sa nezúčastnil na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
14.02.2014 zo zdravotných dôvodov. K predmetnej požiadavke sa poslanci nevyjadrili, ale majú
vedomosť o týchto informáciách a nespokojnosť ako aj stanovisko bolo rozobraté na predošlých
zasadnutiach. Starosta obce podotkol, že tieto dokumenty sa nebudú zverejňovať, keďže web
stránka obce je zriadená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a uvedené listiny nepatria medzi dokumenty, ktoré by mali byť zverejnené.
Keďže poslanci nemali návrhy na zmenu programu, starosta obce ich vyzval, aby hlasovali za
zmenený program.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s upraveným
programom 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa za rok 2014. Dal hlasovať za jeho
schválenie. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

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

K bodu 3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Alberta Sabola a
za členov Mgr. Stanislava Angeloviča a Lukáša Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 1.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 konaného dňa 07.02.2014, z 2.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 konaného dňa 14.02.2014 a z 3.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 konaného dňa 26.02.2014.
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie.

K bodu 5. PREROKOVANIE PLATU STAROSTU OBCE V ZMYSLE ZÁKONA č.
154/2011 Z. Z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON NR SR č. 253/1994
Z. Z. O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV
OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
S účinnosťou od 01.06.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola
prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z. V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. s poukazom na ust.
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
Z toho dôvodu bol podaný návrh, aby prítomní poslanci schválili plat starostu obce pre ďalšie obdobie,
ktorý mu patrí v zmysle zákona. Po diskusii sa poslanci uzhodli, že plat starostu obce podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z. z. sa zvýši o 333,00 Eur s účinnosťou od 01.06.2014.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

K bodu 6: NÁVRH VZN OBCE TORYSA č. 2/2014, KTORÝM SA VYHLASUJE
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TORYSA
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Albín Angelovič. Starosta obce Ing. Jozef Stedina
oboznámil prítomných poslancov s návrhom VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu obce Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu 7. INFORMÁCIA KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Stanislav Angelovič informoval
prítomných poslancov, že v zmysle platnej legislatívy boli na Obecný úrad v Toryse doručené
Oznámenia o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2013 takto: dňa
04.03.2014 doručil Ing. Jozef Stedina - starosta obce Torysa, dňa 06.03.2014 doručil Ing.
Stanislav Turák – hlavný kontrolór obce Torysa, dňa 04.03.2014 doručila Mgr. Oľga Bujňáková –
bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ v Toryse a dňa 04.03.2014 doručila Mgr. Katarína Pacindová –
poverená riaditeľka ZŠ s MŠ v Toryse. Komisia sa oboznámila s oznámeniami a konštatovala, že
boli podané v lehote stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie. Obecné
zastupiteľstvo informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu zobralo na vedomie.

K bodu 8. NÁVRH NA PREHODNOTENIE PREDAJA OBECNÝCH POZEMKOV
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že na obecný úrad boli doručené
žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov, a to: Helena Huňadyová s manželom, Torysa
č. 151, Bartolomej Kaduk, Torysa č. 22 a Jozef Genčur, Brezovica 89. Poslanci konštatovali, že
obec v súčasnej dobe neuvažuje o predaji nimi požadovaných pozemkov. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území obce Torysa a neodporúča starostovi obce predaj obecných pozemkov.
K bodu 9: NÁVRH NA RIEŠENIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že dňa 15.05.2014 bol
vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. V dôsledku prívalovej povodňovej vlny sa zrútila
a následne odplavila lávka pre peších v lokalite obce Markovec. Zvýšená prívalová vlna mala za
následok splavenie a značné poškodenie lávky pre peších tiež na dolnom konci obce. Poslanci
v rozprave poukázali na nedostatky na toku rieky Torysa a priľahlých potokoch a na nevenovanie
pozornosti prevencii protipovodňových opatrení zo strany správcu tokov – SVP, Správa povodia
Hornádu a Bodvy, Košice. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu starostu obce na
riešenie protipovodňových opatrení a navrhuje opravu lávok pre peších v lokalite obce Markovec
a na dolnom konci obce Torysa.

K bodu 10: NÁVRH NA SCHVÁLENIE FURMANSKÝCH PRETEKOV DŇA 12.07.2014
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov, že 4. ročník
furmanských pretekov v obci Torysa s uskutoční dňa 12.07.2014. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝŠKY POPLATKU ZA KOPÍROVANIE
JEDNEJ STRANY FORMÁTU A4 ALEBO FORMÁTU A3 V ZMYSLE
ZÁKONA č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov o návrhu výšky poplatku za
kopírovanie jednej strany formátu A4 v sume 0,10 € a formátu A3 v sume 0,15 €. Poslanci o
návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12: NÁVRH NA ODSÚHLASENIE ODPREDAJA AKCIÍ VVS, a. s. KOŠICE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov, že VVS, a. s. Košice
schválila možnosť nadobúdania vlastných akcií a nakupovať akcie od akcionárov. Obec Torysa
vlastní 8 083 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 Eur. Z dôvodu nepredvídaných
úhrad obec potrebuje zvýšiť príjmy, a to odpredajom akcií Spoločnosti VVS, a.s. Košice. Poslanci
o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 2

K bodu 13: DISKUSIA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s výrokom Uznesenia Okresného
súdu Prešov v právnej veci navrhovateľa - VVS, a.s. Košice, proti odporkyni - Obec Torysa, aby
súd uložil odporkyni povinnosť zriadiť kanalizačnú prípojku k domu so súpisným číslom 28 na
parc. č. 293/60 k. ú. Torysa na vlastné náklady. Okresný súd konanie zastavuje a náhradu trov
konania účastníkom nepriznáva.
V diskusii vzniesol pripomienku občan obce Torysa p. B. Revický, ktorý poukázal, že do
plánu riešenia protipovodňových opatrení je potrebné zahrnúť vyčistenie koryta rieky Torysa, čím
sa zabezpečí prietok vody v rieke, v ktorej je veľa nánosu štrku. Upozornil tiež na nevyhovujúci
deštrukčný stav hlavného mosta cez rieku Torysa, ktorý je potrebné taktiež zahrnúť do plánu
riešenia opráv.

K bodu 14. ZÁVER
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 21:30 hodine.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Ištoňa, v. r.

Juraj Kiktavý, v. r.

V Toryse 09.06.2014
Zapísala: Alžbeta Bodnárová

Ing. Jozef Stedina, v. r.
starosta obce

