ZÁ PI S N ICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 22. apríla 2015 o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse
Prítomní:

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

Neprítomný:

Jozef Kopnický

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Prejednanie akcie – 750. výročie 1. písomnej zmienky o obci Torysa
Návrh na schválenie VZN č. 1/2015 o školskom obvode ZŠ s MŠ
Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove KD v obci Torysa
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na odkúpenie časti pozemku podľa Kúpnej zmluvy
Návrh na odsúhlasenie rekonštrukcie miestnych komunikácií
Návrh na vysporiadanie poľnej cesty ku skládke odpadov
Návrh na odsúhlasenie realizácie multifunkčného ihriska v zmysle Výzvy Úradu vlády SR
Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia v mesiacoch máj – jún 2015
Správa o činnosti AŠZ Torysa za rok 2014 a voľba členov výboru AŠZ
Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
20. Rôzne
21. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Štvrté 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 osem a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu zasadnutia, a to zrušiť znenie
bodu programu č. 13: Návrh na odkúpenie časti pozemku podľa Kúpnej zmluvy a nahradiť ho znením:
Návrh na odkúpenie prívesného vozíka od spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to zrušiť znenie bodu programu č. 13: Návrh na
odkúpenie časti pozemku podľa Kúpnej zmluvy a nahradiť ho znením: Návrh na odkúpenie
prívesného vozíka od spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa.

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa navrhol vylúčiť bod programu č. 12: Návrh na schválenie zámeru na
predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom vylúčenia je skutočnosť, že na
základe údajov z katastrálneho portálu, parcela C KN 293/106, ktorá je predmetom predaja, nie je vo
vlastníctve obce. Starosta vysvetlil poslancom, že obec je vlastníkom predmetnej parcely, avšak došlo
k tlačovej chybe v zámere na predaj majetku obce. Poslanci o návrhu rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
súhlasí
s vylúčením bodu programu č. 12: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa následne navrhol doplniť ďalší bod programu s názvom: Prejednanie
sťažnosti Jozefa Genčura. Sťažnosť bola doručená do poštových schránok poslancom obecného
zastupiteľstva. Poslanci o návrhu rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
nesúhlasí
so zaradením ďalšieho bodu do programu zasadnutia s názvom: Prejednanie sťažnosti
Jozefa Genčura
Hlasovanie:
za:

4

proti:

4

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

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

Keďže už nikto z poslancov nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce upovedomil
poslancov so zmeneným programom 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Prejednanie akcie – 750. výročie 1. písomnej zmienky o obci Torysa

9. Návrh na schválenie VZN č. 1/2015 o školskom obvode ZŠ s MŠ
10. Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove KD v obci Torysa
11. Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce
12. Návrh na odkúpenie prívesného vozíka od spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa
13. Návrh na odsúhlasenie rekonštrukcie miestnych komunikácií
14. Návrh na vysporiadanie poľnej cesty ku skládke odpadov
15. Návrh na odsúhlasenie realizácie multifunkčného ihriska v zmysle Výzvy Úradu vlády SR
16. Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia v mesiacoch máj – jún 2015
17. Správa o činnosti AŠZ Torysa za rok 2014 a voľba členov výboru AŠZ
18. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
19. Rôzne
20. Záver
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenený program. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 35/2015/1
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
upravený program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 zo
dňa 22.04.2015
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, 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 Anna Jaššová a Matej Križalkovič, za zapisovateľku
zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.
Uznesenie č. 36/2015/2
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Anna Jaššová a Matej
Križalkovič a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Ing. Petra Sabola, PhD.
a za členov Mgr. Stanislava Angeloviča a Juraja Kiktavého. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 37/2015/3
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
a) zriaďuje
Návrhovú komisiu
b) volí
Predsedu návrhovej komisie – Ing. Peter Sabol, PhD.
Členov návrhovej komisie – Mgr. Stanislav Angelovič a Juraj Kiktavý

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, 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 z 2.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 21.01.2015 a z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.01.2015.
Uznesenie č. 38/2015/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
21.01.2015 a z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.01.2015
K bodu 5: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
Hlavný kontrolór obce Torysa Ing. Stanislav Turák predniesol prítomným poslancom Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Uznesenie č. 39/2015/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa za rok 2014

K bodu 6: Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu poslanec Juraj Kiktavý 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 2014 takto: dňa 13.01.2015 doručil Ing. Jozef Stedina
– starosta obce Torysa, dňa 23.02.2015 doručil Ing. Stanislav Turák – hlavný kontrolór obce Torysa a dňa
24.03.2015 doručila Mgr. Katarína Pacindová – 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 obce Torysa prijalo:
Uznesenie č. 40/2015/6
berie na vedomie

konštatovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, že Oznámenia o funkcii,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2014 Ing. Jozefa Stedinu –
starostu obce Torysa, Ing. Stanislava Turáka – hlavného kontrolóra obce Torysa
a Mgr. Kataríny Pacindovej – riaditeľky ZŠ s MŠ v Toryse boli podané v lehote
stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie

K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Ekonomická pracovníčka Obecného úradu v Toryse Terézia Sabolová oboznámila prítomných
poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktorým bol upravovaný rozpočet na úseku školstva
z dôvodu oznámenia výšky normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015
Okresným úradom Prešov, odbor školstva, kde sa zvýšil rozpočet o 6 968,- Eur. Ďalšia úprava sa

týkala kapitálových príjmov – dotácia na kamerový systém vo výške 7 000,- Eur, kde sme túto dotáciu
zapojili do rozpočtu cez finančné operácie, a to z dôvodu, že dotácia na kamerový systém bola pripísaná na
dotačný účet obce Torysa ešte koncom roka 2014. Vo výdavkovej časti sa menil iba kód zdroja.
Uznesenie č. 41/2015/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
K bodu 8: Prejednanie akcie – 750. výročie 1. písomnej zmienky o obci Torysa
Na pozvanie starostu obce sa na zasadnutie dostavil ThLic. Tomáš Čap, správca farnosti v Toryse,
ktorý v úvode poďakoval za pozvanie a vyzdvihol vysokú úroveň spolupráce s obecným úradom v Toryse.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom 750. výročia 1. písomnej zmienky o obci Torysa, ktorý
začína v piatok, 12.06.2015 o 18:00 hod. svätou omšou. V sobotu, 13.06.2015 bude program pozostávať
z troch oblastí:
 prezentácia histórie obce
 výstava remeselníckeho náradia a materiálu
 prezentácia hudobnej skupiny Toreska.
V nedeľu, 14.06.2015 bude program pokračovať slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať J. E.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Po skončení svätej omše budú na Mariánskom
námestí posvätené obecné symboly. Popoludní vystúpi Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, ľudová
hudba Kollárovci a v závere ľudová skupina Klubu dôchodcov Torysa.
Starosta obce vyzýval poslancov, aby sa pričinili k organizovaniu jednotlivých aktivít, kde niektorí
nesúhlasili so zapojením sa do určitých činností. Napokon navrhol za organizátorov konkrétne osoby
z radov poslancov, ktorí zabezpečia jednotlivé aktivity počas týchto slávnostných dní.
Uznesenie č. 42/2015/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
požiadavky týkajúce sa zabezpečenia duchovno-kultúrnej akcie pri príležitosti
osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky o obci Torysa a rozdelenie konkrétnych
aktivít medzi jednotlivých poslancov
K bodu 9: Návrh na schválenie VZN č. 1/2015 o školskom obvode základnej školy s materskou
školou
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom VZN č. 1/2015 o školskom obvode základnej
školy s materskou školou, ktorým by sa rozšíril školský obvod. Obec Torysa má uzavretú dohodu
o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy s mestom Lipany.
Uznesenie č. 43/2015/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informáciu o pripravovanom VZN č. 1/2015 o školskom obvode základnej školy
s materskou školou
K bodu 10: Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove KD v obci
Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov, že sú voľné priestory, ktoré chce obec dať
do prenájmu. Ide o nebytové priestory bývalej knižnice o výmere 34,98 m2, v budove so súpisným číslom
Torysa č. 28, postavenej na parcele registra C KN parc. č. 293/60, evidovanej na LV č. 591, katastrálne
územie Torysa. Minimálna cena prenájmu bude stanovená v zmysle Zásad obce Torysa o určení podmienok
nájmu nebytových priestorov. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 44/2015/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
zámer prenajať nebytové priestory o výmere 34,98 m2 v budove so súpisným číslom
Torysa č. 28, postavenej na parcele C KN parc. č. 293/60, evidovanej na LV č. 591,
katastrálne územie Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
s parcelným číslom E KN 293/237, zapísanej na LV č. 1440 o celkovej výmere 4 517 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria. Návrh na predaj odôvodnil tým, že obec má 9 rokov vo vlastníctve pozemok,
ktorý neužíva a nemá z neho žiadny úžitok a ani v budúcnosti neuvažuje s realizáciou nejakej výstavby.
Predajom sa pozemok zhodnotí, čím obec získa finančné prostriedky na ďalší rozvoj obce, predovšetkým
na rekonštrukciu miestnych komunikácií Za Markovcom a Ku Mlynu, ktoré sú v dezolátnom stave.
Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa predložil požiadavku vo svojom mene aj v mene občanov, ktorí bývajú
v lokalite v blízkosti predmetného pozemku, aby sa uvedená parcela rozdelila a ponechal sa úsek o výmere
cca 5m po celej šírke na vybudovanie prístupovej komunikácie zo zadnej strany pre občanov, ktorých
pozemky sú v blízkosti predmetnej parcely. Konštatoval, že parcela je v Územnom pláne obce Torysa
vedená ako krajinná zeleň. Poslanec Mgr. Stanislav Angelovič poznamenal, že prístupová cesta by mala
slúžiť iba vlastníkom tých pozemkov, ktorí v tejto lokalite bývajú, preto navrhol, aby každý vlastník upustil
3m zo svojho pozemku na vybudovanie prístupovej cesty, tak ako to bolo uskutočnené aj v iných lokalitách
v obci. Starosta podotkol, že medzi pozemkami 6 vlastníkov a obecnou parcelou je malá cestička o šírke
cca 2m a tým, ak by vlastníci poskytli po 3m zo svojich pozemkov po celej šírke, 5m by úplne postačovalo
na komunikáciu. Ďalej starosta vysvetľoval poslancom vznik parciel, a to rozparcelovaním pozemkov
rodiny Križalkovičovej, kde obec už raz vynaložila finančné prostriedky na zaplatenie geometrických
plánov a odkúpenie podielov od vlastníkov na miestnu komunikáciu. Podotkol, že výkup bol
nespravodlivý, keďže vlastníci parciel od štátnej cesty po novovytvorenú komunikáciu poskytli časť
pozemkov na miestnu komunikáciu za symbolickú 1,- Sk.. Ako sa postavia k tomu ostatní občania obce?
Ak chcú vlastníci mať zo zadnej časti pozemkov vstup, nech si upustia z vlastných pozemkov a vytvoria
prístupovú cestu. Poslanci o návrhoch rokovali.
Uznesenie č. 45/2015/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
neschvaľuje zámer predať pozemok s parcelným číslom E KN 293/237, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4 517 m2, zapísanej na LV č 1440, katastrálne územie
Torysa
Hlasovanie:
za:

4

proti:

4

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

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

K bodu 12: Návrh na odkúpenie prívesného vozíka od spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa
Starosta obce predniesol návrh na odkúpenie prívesného vozíka od spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa
do majetku obce. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 46/2015/12
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
odkúpenie prívesného vozíka od spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa do majetku obce
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 13: Návrh na odsúhlasenie rekonštrukcie miestnych komunikácií
Starosta obce informoval poslancov o návrhu nevyhnutnej rekonštrukcie, opráv, poprípade
výstavby miestnych komunikácií, ktoré sú v dezolátnom stave, a to v lokalitách Vyšný koniec, Markovec –
miestna komunikácia (slepá ulica), cesta ku mlynu, úsek chodníka a komunikácií na Nižnom konci pri
bytovkách a Borhaz. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 47/2015/13
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
rekonštrukciu, opravy, príp. výstavbu miestnych komunikácií v lokalitách Vyšný koniec,
Markovec - miestna komunikácia (slepá ulica), cesta ku mlynu, úsek chodníka
a komunikácií na Nižnom konci pri bytovkách a Borhaz

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 14: Návrh na vysporiadanie poľnej cesty ku skládke odpadov
Starosta obce predložil poslancom návrh na vysporiadanie poľnej cesty ku skládke odpadov, a to
odstránením makadamovej drte a uvedením cesty do pôvodného stavu ornej pôdy a jej následné vrátenie
vlastníkom pôdy.
Uznesenie č. 48/2015/14
Obecné zastupiteľstvo Obce Torysa
schvaľuje
vysporiadanie poľnej cesty ku skládke odpadov odstránením makadamovej drte,
uvedenie cesty do pôvodného stavu ornej pôdy a jej následné vrátenie vlastníkom
pôdy

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 15: Návrh na odsúhlasenie realizácie multifunkčného ihriska v zmysle Výzvy Úradu vlády
SR
Starosta obce oboznámil poslancov, že Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
multifunkčných ihrísk. za účelom podpory výstavby ihrísk, zameraných predovšetkým pre deti a mládež.
Najnižšia výška dotácie je 30 000,- Eur, najvyššia výška dotácie je 50 000,- Eur. Minimálna výška
spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov je najmenej 5% z celkového rozpočtu
projektu. Keďže deti a mládež nemajú veľa možností na športové vyžitie, navrhol poslancom, aby sa obec
zapojila do vyhlásenej výzvy podaním žiadosti o poskytnutie dotácie a vypracovaním projektovej
dokumentácie. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 49/2015/15
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
prípravné opatrenia k podaniu žiadosti na realizáciu multifunkčného ihriska v obci
Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 16: Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia v mesiacoch máj – jún 2015
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol, aby verejné zhromaždenie občanov obce Torysa,
zamerané na informovanie verejnosti o dianí, činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa bolo zvolané
v mesiacoch máj alebo jún 2015. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 50/2015/16
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
konanie Verejného zhromaždenia občanov obce Torysa za účelom informovania verejnosti
o dianí, činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa, ktoré sa uskutoční v mesiacoch
máj alebo jún 2015
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 17: Správa o činnosti AŠZ Torysa za rok 2014 a voľba členov výboru AŠZ
Predseda Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport a zároveň člen výboru AŠZ Torysa
Matej Križalkovič podal prítomným informáciu o činnosti športového klubu v Toryse za rok 2014 a voľbe
nových funkcionárov výboru AŠZ Torysa.
Uznesenie č. 51/2015/17
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
Správu o činnosti AŠZ Torysa za rok 2014 a voľbu nových funkcionárov výboru
AŠZ Torysa
K bodu 18: Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
V súlade so súčasne platnou právnou úpravou je potrebné každoročne po doručení informácie
o výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014 podľa štatistického úradu
prerokovať plat starostu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Priemerná nominálna mesačná
mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu
858,- Eur. Z uvedeného dôvodu bol prerokovaný plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, zvýšený o 20,35 % s účinnosťou od 1.1.2015.
Uznesenie č. 52/2015/18
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce Torysa
Ing. Jozefovi Stedinovi zvýšený o 20,35 %, t. j. na sumu 2 045,- Eur (slovom:
dvetisícštyridsaťpäť eur) s účinnosťou od 1. januára 2015
Hlasovanie:
za:

7

Mgr. Stanislav Angelovič, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Ing. Miroslav Ištoňa

K bodu 19: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) Elektrofikácia IBV Rovinky a Záhrady
b) Prejednanie žiadostí občanov obce Torysa o úľavu za TKO na rok 2015
Uznesenie č. 53/2015/19b
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
žiadosti občanov obce Torysa o úľavu za TKO na rok 2015
c) Prejednanie požiadavky na spolufinancovanie kanalizačnej prípojky k novostavbe rodinného domu,
ktorý stavia Tomáš Sontág, Torysa č. 269

Uznesenie č. 54/2015/19c
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
požiadavku Tomáša Sontága, bytom Torysa č. 269, na spolufinancovanie
kanalizačnej prípojky k novostavbe rodinného domu. V súčasnej dobe obec nemá
v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu predmetnej požiadavky .
d) Prejednanie žiadosti Jána Laciho, bytom Torysa č. 2, o odkúpenie stavebného pozemku v obci Torysa
Uznesenie č. 55/2015/19d
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
žiadosť Jána Laciho, bytom Torysa č. 2, o odkúpenie stavebného pozemku v obci
Torysa. Obec Torysa v súčasnej dobe nemá na predaj stavebný pozemok.
e) Informácia o investičnom zámere spoločnosti PSC Trade s. r. o., Košice na realizáciu výrobného
procesu spracovania druhotnej suroviny – termicko-mechanické spracovanie kovovej priadze získanej
z kovových odpadov
Uznesenie č. 56/2015/19e
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informáciu o investičnom zámere spoločnosti PSC Trade s. r. o., Košice, na
realizáciu výrobného procesu spracovania druhotnej suroviny – termickomechanické spracovanie kovovej priadze
f) Prejednanie návrhu na spracovanie geometrického plánu na miestnu komunikáciu Vyšný koniec, pri
rodinných domoch: Martin Jašš, Albert Sabol, Anton Angelovič
Uznesenie č. 57/2015/19f
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
návrh na spracovanie geometrického plánu na miestnu komunikáciu Vyšný koniec,
pri rodinných domoch: Martin Jašš, Albert Sabol, Anton Angelovič
K bodu 20: Záver
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 22:30 hod.

Overovatelia zápisnice:

Anna Jaššová, v.r.

Matej Križalkovič, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce
V Toryse, 28.04.2015
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

