ZÁ PI S N ICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 24. septembra 2015 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

Starosta obce: Ing. Jozef Stedina
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Poslanci: Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič,
Richard Križalkovič, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomný:

Mgr. Stanislav Angelovič
Jozef Kopnický

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy
Návrh VZN č.1/2015 o školskom obvode základnej školy s materskou školou
Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Návrh na schválenie organizovania Východoslovenskej hasičskej ligy
Návrh na schválenie obnovy a úpravy miestnych komunikácií v súlade s Územným plánom
obce Torysa
Návrh na schválenie poplatku na vynaloženie nákladov projektu IBV Rovinky a Záhrady,
I. etapa
Návrh na schválenie realizácie športových aktivít Stolnotenisového klubu Torysa
Návrh na určenie spôsobu zápisu stavby (Domu nádeje) do vlastníctva obce Torysa
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných
poslancov je sedem a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu zasadnutia, a to zrušiť bod
č. 5 – Návrh Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy a bod. č. 6 – Návrh VZN
č. 1/2015 o školskom obvode základnej školy s materskou školou. Keďže poslanci nemali návrhy na zmenu
programu, starosta obce ich vyzval, aby hlasovali za zmenený program. Poslanci o návrhu rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to zrušiť bod č. 5 - Návrh Dohody o vytvorení
spoločného školského obvodu základnej školy a bod. č. 6 – Návrh VZN č. 1/2015
o školskom obvode základnej školy s materskou školou
Hlasovanie:
za:

7

proti:

0

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s upraveným programom
7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ovorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
7. Návrh na schválenie organizovania Východoslovenskej hasičskej ligy
8. Návrh na schválenie obnovy a úpravy miestnych komunikácií v súlade s Územným plánom
obce Torysa
9. Návrh na schválenie poplatku na vynaloženie nákladov projektu IBV Rovinky a Záhrady,
I. etapa
10. Návrh na schválenie realizácie športových aktivít Stolnotenisového klubu Torysa
11. Návrh na určenie spôsobu zápisu stavby (Domu nádeje) do vlastníctva obce Torysa
12. Rôzne
13. Záver
Starosta obce dal hlasovať za schválenie upraveného programu. Poslanci o návrhu rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
upravený program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 zo dňa
24.09.2015
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jozef Lazorík a Richard Križalkovič, za
zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Jozef Lazorík a Richard
Križalkovič a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Annu Jaššovú a za členov
Juraja Kiktavého a Ing. Miroslava Ištoňu. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 91/2015/3
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
a) zriaďuje
Návrhovú komisiu
b) volí
Predsedu návrhovej komisie – Anna Jaššová
Členov návrhovej komisie – Juraj Kiktavý a Ing. Miroslav Ištoňa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 25.06.2015.
Uznesenie č. 92/2015/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
plnenie uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
25.06.2015

K bodu 5: Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že Obecné zastupiteľstvo
v Toryse schválilo dňa 21.05.2015 uznesením č. 63/2015/7.2 zámer na predaj majetku obce Torysa. Jedná
sa o pozemok s parcelným číslom C KN 293/237, LV 1440 o celkovej výmere 4 517 m², druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria. Dňa 02.07.2015 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený
zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk. Do lehoty na predloženie
cenových ponúk boli predložené dve cenové ponuky, a to: Lukáš Genčúr, Brezovica č. 89 a Kamil Genčúr,
Poloma č. 202. Na základe vyhodnotenia cenových ponúk, komisia zriadená na otváranie a vyhodnotenie
ponúk odporučila starostovi obce uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom: Kamil Genčúr, 082 73 Poloma
č. 202, ktorý splnil podmienky a požiadavky obce Torysa a predložil ponuku s najvyššou cenou za predmet
priameho predaja – pozemok o celkovej výmere 4 517 m². Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 93/2015/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
a) priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Torysa, Torysa č. 28, SR, a to: pozemok registra
C KN parc. č. 293/237, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 517 m²,
zapísanej na LV č. 1440, katastrálne územie Torysa,
b) kúpnu cenu za predaj parcely registra C KN parc. č. 293/237, o celkovej výmere 4 517 m²,
katastrálne územie Torysa v sume 15 500 Eur podľa Záznamu z otvárania a vyhodnotenia ponúk
uchádzačov zo dňa 26.08.2015, ktorú ponúkol úspešný uchádzač.
Predaj sa schvaľuje víťazovi priameho predaja Kamilovi Genčurovi, trvale bytom Poloma č. 202 za
ponúknutú cenu 15 500 Eur s týmito podmienkami:
- kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho, vedeného vo VÚB banke, IBAN SK91 0200
0000 0000 0842 5572 do piatich dní odo dňa podpísania zmluvy,
- kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
do katastra nehnuteľností.

Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Miroslav Ištoňa

K bodu 6: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce Torysa z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na predaj majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o predaj časti parcely registra E KN parc. č. 2025, zapísanej na LV č.
1440, katastrálne územie Torysa, druh pozemku: ostatné plochy, parcela vo vlastníctve obce Torysa
v podiele 1/1 pre obchodnú spoločnosť COOP Jednota, spotrebné družstvo Prešov. Predajom jednotlivých
častí pozemku si obchodná spoločnosť COOP Jednota zabezpečí vstup pre zásobovanie do budovy
nákupného centra Jednota Torysa, ktorý nie je možné iným spôsobom vybudovať. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 94/2015/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
zámer predať časť parcely registra E KN parc. č. 2025, zapísanej na LV č. 1440, k. ú.
Torysa, druh pozemku: Ostatné plochy, pre obchodnú spoločnosť COOP Jednota Prešov,
spotrebné družstvo, Konštantínova 3, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a,
odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. a to nasledovne:
a) Diel 7 o výmere 242 m² v podiele 1/1 pričlenený k novej parcele KN-C 293/422, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/2015
b) Diel 8 o výmere 242m² v podiele ½ pričlenený k parcele KN-C 293/106, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/2015
c) Diel 9 o výmere 46 m² v podiele 1/1 pričlenený k parcele KN-C 293/187, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/2015
v katastrálnom území Torysa, obec Torysa, okres Sabinov, vedenú Okresným úradom Sabinov,
katastrálny odbor, za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 Eur/m² a celkovú kúpnu cenu vo výške 4 824,- Eur.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 080 01 Prešov je vlastníkom stavby súp.
č. 328 (stavba je prevádzkovaná ako predajňa potravín), zapísanej na LV 1061 v podiele 1/1. Predajom
časti pozemku reg. E KN 2025 v rozsahu:
a) Diel 7 o výmere 242 m² v podiele 1/1 pričlenený k novej parcele KN-C 293/422, zastavané plochy
a nádvoria
b) Diel 8 o výmere 242m² v podiele ½ pričlenený k parcele KN-C 293/106, zastavané plochy
a nádvoria
c) Diel 9 o výmere 46 m² v podiele 1/1 pričlenený k parcele KN-C 293/187, zastavané plochy
a nádvoria si obchodná spoločnosť COOP Jednota zabezpečí vstup pre zásobovanie do budovy
(nákupné centrum Jednota Torysa), ktorý nie je možné iným spôsobom vybudovať. Náklady
spojené s vytýčením územia a spracovaním geometrického plánu budú rozdelené pre kupujúceho
a predávajúceho rovnakým dielom.
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Miroslav Ištoňa

K bodu 7: Návrh na schválenie organizovania Východoslovenskej hasičskej ligy
Starosta obce vyzval poslankyňu a zároveň členku výboru DHZ Torysa p. Annu Jaššovú k podaniu
informácií o usporiadaní 14. ročníka finálovej súťaže Východoslovenskej hasičskej ligy dňa 26.09.2015
v obci Torysa. Do súťaže sa prihlásilo 56 najlepších družstiev z Prešovského a Košického kraja, z toho 21
ženských a 35 mužských, ktoré budú súťažiť podľa pravidiel hasičskej ligy. Súťaž sa uskutoční na
futbalovom ihrisku so začiatkom o 09:00 hod. Pripravená je ukážka požiarnej techniky a výstroje
profesionálnych hasičov pri zásahu.
Uznesenie č. 95/2015/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
organizáciu 14. ročníka finálovej súťaže Východoslovenskej hasičskej ligy v obci Torysa
dňa 26.09.2015
Hlasovanie:
za:

7

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 8: Návrh na schválenie obnovy a úpravy miestnych komunikácií v súlade s Územným
plánom obce Torysa
Starosta obce informoval poslancov o druhej etape obnovy a nevyhnutných úprav miestnych
komunikácií v súlade s Územným plánom obce Torysa, ktoré sú v dezolátnom stave. Poslanci rozobrali
jednotlivé prístupové komunikácie k rodinným domom obyvateľov obce. Jednou z nich je aj miestna
komunikácia k rodinným domom č. 83 a č. 86, kde podielovými vlastníkmi sú p. Anna Jaššová, bytom
Torysa č. 278 a p. Martin Jašš, Torysa č. 86, ktorí uvedené časti parciel pre účel miestnej komunikácie
odpredajú obci Torysa za kúpnu cenu 1 Euro. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 96/2015/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
obnovu a úpravu miestnych komunikácií v jednotlivých územiach obce Torysa
v súlade s Územným plánom obce Torysa
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Richard Križalkovič, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Matej Križalkovič

K bodu 9: Návrh na schválenie poplatku na vynaloženie nákladov projektu IBV Rovinky a Záhrady,
I. etapa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov o odovzdaní staveniska projektu Torysa –
IBV Rovinky a Záhrady, I. etapa, a to Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice, ktorá bude
realizovať zriadenie novej VN prípojky – napojenie nových rodinných domov na kioskovú
trafostanicu. Poplatok na vynaloženie nákladov za rozvod elekrtickej siete pre vlastníkov budúcich
odberných miest uhradila obec Torysa z dôvodu ďalších postupov k realizácii prác, ktorá následne

zašle žiadosť vlastníkom pozemkov na refundáciu poplatku za rozvod elektrickej siete. Poslanci
o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 97/2015/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
refundáciu poplatku za účastnícke prípojky pre vlastníkov budúcich odberných
miest v lokalite Rovinky a Záhrady (I. etapa) za realizáciu rozvodu elektrickej siete
– náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia
v distribučnej sústave. Poplatok za jedno odberné miesto predstavuje sumu 189,00
Eur, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do 30.11.2015
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 10: Návrh na schválenie realizácie športových aktivít Stolnotenisového klubu Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že Stolnotenisový klub Torysa podal
žiadosť o poskytnutie sály kultúrneho domu na majstrovské zápasy na ročník 2015 – 2016. Zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa zúčastnil člen Stolnotenisového klubu Torysa p. Jozef Ištoňa, Torysa č. 203,
ktorý oboznámil poslancov s rozpisom majstrovských zápasov a harmonogramom tréningových procesov,
ktoré by sa mali uskutočňovať v sále KD v dňoch streda a štvrtok od 16:00 hod. do 19:00 hod. V prípade,
že sála kultúrneho domu bude obsadená z dôvodu uskutočnenia konkrétnej akcie, ale aj nepredvídaných
akcií, uvedený termín konania tréningov nebude realizovateľný. Zo strany pracovníkov obecného úradu
táto skutočnosť bude vopred oznámená predsedovi STK Torysa. Poslanci o návrhu rokovali, kde výrazne
poukázali na dodržiavanie času uvedených tréningov a zápasov.
Uznesenie č. 98/2015/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
poskytnutie sály kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy
Stolnotenisového klubu Torysa v mesiacoch október 2015 - máj 2016. V prípade realizácie
akcií, ktoré zastrešuje obecný úrad alebo nepredvídaných akcií uvedené termíny tréningov
a zápasov nebudú realizovateľné
Hlasovanie:
za:
7
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
proti:
0
zdržal sa:
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 11: Návrh na určenie spôsobu zápisu stavby (Dom nádeje) do vlastníctva obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov, že obec Torysa doposiaľ
nedisponuje listom vlastníctva k zápisu stavby Domu nádeje. Keďže predmetná stavba si vyžaduje
bezpodmienečnú opravu a rekonštrukciu strešného krovu, je nevyhnutné nájsť spôsob k nadobudnutiu
budovy do vlastníctva obce. Stavba je postavená na dvoch parcelách. Jedným z vlastníkov je
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Torysa, ktorá súhlasí so zápisom stavby do katastra nehnuteľností.
Druhým vlastníkom je VVS, a.s. Košice. Tejto skutočnosti predišli už viaceré rokovania, kde VVS, a.s.

Košice stanovila požiadavku, že súhlas k zápisu Domu nádeje na list vlastníctva vydá iba s podmienkou
vzájomného vysporiadania – zámenou pozemkov, zastavaných ČOV a Domom nádeje.
Uznesenie č. 99/2015/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
- návrh na určenie spôsobu zápisu stavby Domu nádeje do vlastníctva obce Torysa
- prípravu rokovania medzi Obcou Torysa a vedením VVS, a.s. Košice k zámene
pozemkov, pokiaľ to nebude ináč možné, v súčasnej dobe zastavaných Čističkou
odpadových vôd, ktorá patrí VVS, a.s. Košice a Domom nádeje, ktorý patrí Obci
Torysa

K bodu 12: Rôzne
a) Nadstavba, prístavba a stavebná úprava Športovej budovy pri futbalovom ihrisku v obci
Torysa
Starosta obce upovedomil prítomných poslancov, že spoločnosť LAKATA s. r. o. Bardejov, ktorá
bola úspešná v súťaži na vyhotovenie projektovej dokumentácie k predmetu zákazky „Nadstavba,
prístavba a stavebná úprava Športovej budovy pri futbalovom ihrisku v obci Torysa“, pripravila
návrh architektonickej štúdie budovy združenia amatérskeho športu Torysa. Predmetná budova si
vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu strechy, šatní, ako aj prístavbu ďalších objektov.
Uznesenie č. 100/2015/12a
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
prípravné opatrenia na vypracovanie architektonickej štúdie projektu „Nadstavba,
prístavba a stavebná úprava Športovej budovy pri futbalovom ihrisku v obci
Torysa“ a odporúča starostovi obce pokračovať v príprave požadovaných dokladov
k realizácii stavby

b) Prerokovanie sídla Komunitného centra
Starosta obce informoval poslancov, že v súčasnosti prebieha Národný projekt Komunitné centrá,
kde sú zamestnané dve pracovníčky. Podmienkou pri podpise zmluvy bol zápis tejto sociálnej
služby do registra poskytovateľov sociálnych služieb na PSK Prešov. Doposiaľ sídlom
komunitného centra sú priestory Strediska osobnej hygieny priamo v rómskej osade. Uvedené
priestory nezodpovedajú normám pri zriadení komunitného centra. Vedenie inštitúcií, ktoré sa
venujú prevádzke KC, navrhujú zriadiť priestory pre pracovníkov KC Torysa v priestoroch
obecného úradu.
Uznesenie č. 101/2015/12b
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
zriadenie sídla pre pracovníkov Komunitného centra v priestoroch budovy
obecného úradu, ako aj zriadenie vysunutého pracoviska v priestoroch budovy
Strediska osobnej hygieny v rómskej osade podľa potreby
c) Záhradky v lokalite Vyšný koniec
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov, že pri obnove a úprave miestnych
komunikácií a chodníkov v lokalite Vyšný koniec bolo zo strany obecného úradu oznámené
súčasným užívateľom, aby umožnili údržbe na jednotlivých parcelách. Zo strany p. Jozefa Bujňáka,
súp. číslo 325 bolo vznesená poznámka, že parcela, na ktorej sa má vykonať údržba verejného
priestranstva – trávnatá zeleň, patrí do jeho vlastníctva. Poslanci uvedenú skutočnosť prejednali,
zistili právny stav na uvedenej parcele a doporučujú starostovi obce spracovať výzvu na
odstránenie oplotenia na pozemku, ktorého vlastníkom je obec Torysa k ďalšej činnosti a údržbe.

Uznesenie č. 102/2015/12c
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informáciu starostu obce o obnove a úprave miestnych komunikácií a chodníkov
v lokalite Vyšný koniec a odporúča starostovi obce zaslať výzvu p. Jozefovi
Bujňákovi, Torysa č. 325 k odstránenieniu oplotenia na pozemku, ktorého
vlastníkom je obec Torysa, k vykonaniu ďalšej činnosti a údržby verejného
priestanstva – trávnatej zelene na uvedenej parcele

d) Návrh na úpravu Všeobecne záväzných nariadení obce Torysa
Starosta obce informoval o nevyhnutnosti úprav niektorých všeobecne záväzných nariadení obce
Torysa, a to predovšetkým:
- VZN o požívaní alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci Torysa
- VZN o podmienkach umiestňovania reklamných a propagačných zariadení na území obce Torysa
- Zásady obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
- VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Torysa
- VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ.
Uznesenie č.103/2015/12d
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
úpravu VZN obce Torysa, a to:
 VZN o požívaní alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci Torysa
 VZN o podmienkach umiestňovania reklamných a propagačných zariadení na území obce Torysa
 Zásady obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov.
 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Torysa
 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ

e) Žiadosť o kúpu pozemku – Jozef Genčúr, Poloma č. 202
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Pavla Genčúra, bytom Poloma č. 202 o kúpu
nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Torysa. Jedná sa o parcelu registra C KN parc. č. 293/285
o výmere 578 m², zapísanej na VL č. 591. Poslanci odporúčajú starostovi preveriť jeho zámer ako
budúceho vlastníka predmetého pozemku.
Uznesenie č. 104/2015/12e
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
žiadosť Pavla Genčúra, bytom Poloma č. 202 o kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom
území obce Torysa a odporúča starostovi obce preveriť zámer činnosti budúceho
kupujúceho s predmetným pozemkom
f) Lávka na Nižnom konci
Starosta obce oboznámil poslancov s pripomienkami občanov, žijúcich v tesnej blízkosti lávky,
nachádzajúcej sa na Nižnom konci, ktorí poukazuju na nedodržanie dohody pri využívaní lávky zo
strany spoločnosti AGRO – Torysa s.r.o. Predmetná lávka mala byť využívaná iba v prípade
zvýšenej hladiny vody v koryte rieky Torysa. Keďže tohtoročné letné obdobie ako aj súčasný stav
patrí medzi suché obdobia a rieka Torysa má nízku hladinu vody, nedá sa vysvetliť, prečo zo strany
spoločnosti AGRO – Torysa s.r.o. nie sú dodržané stanovené podmienky. Ďalej bolo poukázané na
skutočnosť a dohody z minulého roka, kde pri povodniach v roku 2014 konateľ spoločnosti AGRO
– Torysa s.r.o. prehlásil, že začne riešiť výstavbu lávky, ale doposiaľ sa tak nestalo. Poslanci

rokovali o týchto a ďalších nedostatkoch a odporúčajú starostovi obce zvolať rokovanie so
zástupcom spoločnosti AGRO – Torysa s.r.o. za účelom určenia podmienok k spokojnosti občanov,
žijúcich v lokalite Nižný koniec.
Uznesenie č. 105/2015/12f
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informáciu starostu obce o nedodržaní dohody pri využívaní lávky v lokalite Nižný
koniec a odporúča starostovi obce zvolať pracovné stretnutie s konateľom
spoločnosti AGRO – Torysa s.r.o. za účelom určenia podmienok k spokojnosti
občanov, žijúcich v lokalite Nižný koniec

K bodu 13:Záver
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20:30 hod.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Lazorík, v.r.

Richard Križalkovič, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 30.09.2015
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

