ZÁ PI S N ICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 30. júna 2016 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

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

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Záverečný účet obce Torysa za rok 2015
Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r. o. Torysa
Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r. o. Torysa za rok 2015
Schválenie návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy Ministerstva životného
prostredia SR so zameraním na triedený zbera mechanicko-biologickú úpravu komunálnych

odpadov
14. Návrh VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
15. Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Torysa
16. Návrh VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
17. Rôzne
18. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2016 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 vypustiť bod
č. 13: Schválenie návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia
SR so zameraním na triedený zbera mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenu programu. Poslanci o návrhu rokovali.

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to vypustiť bod č. 13: Schválenie návrhu na predloženie
žiadosti o NFP v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia so zameraním na triedený
zber a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Keďže už žiaden z poslancov nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce Ing. Jozef Stedina
oboznámil prítomných poslancov s upraveným programom 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Torysa v roku 2016 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
Záverečný účet obce Torysa za rok 2015
Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r. o. Torysa
Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r. o. Torysa za rok 2015
Návrh VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Torysa
15. Návrh VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
16. Rôzne
17. Záver

Starosta obce dal hlasovať za schválenie upraveného programu. Poslanci o návrhu rokovali.

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
upravený program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2016 zo dňa
30.06.2016
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Sabol, PhD. a Matej Križalkovič, za
zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.

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 Ing. Peter Sabol, PhD.
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. Miroslava Ištoňu a za
členov Mgr. Stanislava Angeloviča a Juraja Kiktavého. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 36/2016/3

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
Návrhovú komisiu
b) volí
Predsedu návrhovej komisie – Ing. Miroslav Ištoňa
Členov návrhovej komisie – Mgr. Stanislav Angelovič a Juraj Kiktavý
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
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 29.04.2016.
Uznesenie č. 37/2016/4

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
29.04.2016
K bodu 5: Návrh plánukontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý
predniesol prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
nasledovne:
1. Kontrola plnenia uznesení v 1. polroku 2016
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky
2018 – 2019
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
6. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Torysa
Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 38/2016/5

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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na 2. polrok 2016
a poveruje ho vykonaním
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Záverečný účet obce Torysa za rok 2015
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a opäť dal slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa
Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý k návrhu záverečného účtu obce Torysa za rok 2016 uviedol, že bol
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh záverečného účtu obce Torysa za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom
v obci obvyklým.
Uznesenie č. 39/2016/6.1

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k návrhu záverečného účtu obce
Torysa za rok 2015
Ekonomická pracovníčka obecného úradu v Toryse p. Terézia Sabolová podala správu o hospodárení obce
Torysa za rok 2015 a informovala o stave záverečného účtu obce Torysa za rok 2015:
Bežné príjmy
Najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce Torysa tvoria daňové príjmy – výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve. Predpokladaná výška tohto príjmu bola stanovená na 396 350 €. Skutočné plnenie
bolo 404 347 €, čo je plnenie na 102,02 %. Príjmy neboli naplnené napríklad v položke príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov, kde sa predpokladal príjem 16 875 €, pričom skutočné plnenie
bolo vo výške 16 520,03 €, čo predstavuje 97,90 %. Celkové bežné príjmy boli za obec vo výške
841 875,75 € a po započítaní vlastných príjmov rozpočtovej organizácie obce v sume 30 468,34 € bola
výška príjmov bežného rozpočtu 872 344,09 €, čo je zvýšenie v porovnaní s rokom 2014 o 30 140,04 €.
Bežné výdavky
Výdavky bežného rozpočtu za rok 2015 boli za obec vo výške 353 359,24 € a v rozpočtovej organizácii
390 202,27 €, čo je spolu 743 561,51 €. V porovnaní s rokom 2014 je to zníženie o 46 263,86 € oproti
celkovým výdavkom v roku 2014 vo výške 789 825,37 €. V niektorých položkách došlo k prekročeniu
výdavkov vo finančnom vyjadrení. Je nevyhnutné sledovať zo strany obce vývoj bežných výdavkov
a zastaviť ich prípadný rast v súlade s plnením, resp. neplnením bežných príjmov.
Kapitálové príjmy
V rámci kapitálového rozpočtu v roku 2015 predstavovali príjmy kapitálového rozpočtu spolu sumu
674 824,43 €, čo je plnenie na 100 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Najvyšší podiel na príjmoch
kapitálového rozpočtu v roku 2015 predstavuje dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho
rozvoja SR vo výške 479 900,77 € na projekt Regenerácia obce Torysa, dotácia z Ministerstva
hospodárstva SR vo výške 174 418,86 € na projekt Modernizácia verejného osvetlenia, ako aj dotácia na
vybudovanie kamerového systému vo výške 5 000 € z Ministerstva vnútra SR.

Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli za obec čerpané vo výške 773 096,92 €, čo predstavuje 99,02 %
čerpanie oproti upravenému kapitálovému rozpočtu 780 744 €. Okrem uvedeného návrh záverečného účtu
uvádza aj kapitálové výdavky ZŠ vo výške 2 434,80 €, čo spolu predstavuje 775 531,72 €.
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky
a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie
majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu
vyššieho územného celku. V roku 2015 príjmové finančné operácie predstavovali výšku 8 585 €
a výdavkové finančné operácie boli vo výške 36 660 €, čo je schodok - 28 075 €.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave a štruktúre dlhu k 31.12.2015. Z prehľadu vyplýva zostatok
dlhodobého úveru voči bankám k 31.12.2015, ktorý je 329 371,12 €, čo je zníženie oproti roku 2015
o 36 660 €. V súvislosti so sledovaním stavu a vývoja dlhu sa v súčasnom období vzhľadom k bežným
príjmom považuje za rizikovú hranicu výška dlhu 523 406,45 €, čo je 60 % príjmov bežného rozpočtu za
rok 2015. Ďalšie úverové zaťaženie obce v období neistého vývoja bežných príjmov sa neodporúča.
Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Torysa poskytla dotácie z rozpočtu obce štyrom subjektom v celkovej výške 5 150,00 €.
Údaje o podnikateľskej činnosti
V roku 2015 obec Torysa nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Obec mala 100 % podiel v účtovnej
jednotke VPS spol. s r. o., ktorá viedla účtovníctvo ako samostatný podnikateľský subjekt. Údaje
o nákladoch a výnosoch obec nevykazuje.
Poslanci o návrhu záverečného účtu rokovali.
Uznesenie č. 40/2016/6.2

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Záverečný účet obce Torysa za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce Torysa za rok
2015 bez výhrad
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom informáciu o stanovisku nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2015, ktoré vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka spoločnosti Hirekon,
s. r. o. Prešov. Vo svojom stanovisku uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie účtovnej jednotky obce Torysa k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania
povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu
v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec Torysa konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.

Uznesenie č. 41/2016/7

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
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Torysa za rok 2015
K bodu 8: Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu a dal slovo ekonomickej pracovníčke
obecného úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá oboznámila prítomných poslancov
s rozpočtovým opatrením č. 5/2015 zo dňa 30.12.2015, kde hlavným dôvodom bola úprava
rozpočtu – prenesené kompetencie na úseku školstva.
Uznesenie č. 42/2016/8

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
Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
K bodu 9: Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Na zasadnutie OcZ sa dostavil poslanec p. Jozef Lazorík. Starosta obce nanovo udelil slovo

ekonomickej pracovníčke obecného úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá upovedomila
prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zo dňa 10.03.2016. Dôvodom úpravy
rozpočtu bolo uzatvorenie zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny na projekt Terénna sociálna práca v obciach I, na základe ktorej boli do pracovného
pomeru prijaté tri pracovníčky a uzatvorenie dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov, kde na § 54 – „Šanca na zamestnanie“ obec zamestnala troch pracovníkov. Z uvedeného
dôvodu bolo potrebné upraviť rozpočet tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti.
Uznesenie č. 43/2016/9

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
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
K bodu 10: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
Starosta obce otvoril predmetný bod programu a vyzval ekonomickú pracovníčku obecného úradu,
aby poinformovala prítomných poslancov s návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2016, kde sa upravoval
rozpočet medzi jednotlivými položkami. Príjmy sa zvýšili o 668,00 € a výdavky sa znížili o 332,00 €.
Dôvodom bolo zvýšenie platov učiteľom materskej školy, kde sa navyšoval rozpočet o 1 000,00 € na úseku
originálnych kompetencií.
PRÍJMY
VÝDAVKY
Obec:
Obec:
Bežné príjmy
803 879,00 €
Bežné výdavky
313 782,00 €
Kapitálové príjmy
25 258,00 €
Kapitálové výdavky
97 334,00 €
Finančné operácie
2 000,00 €
Finančné operácie
36 660,00 €
Z toho školstvo
383 361,00 €
SPOLU príjmy
831 137,00 €
SPOLU výdavky
447 776,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 44/2016/10

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
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
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: Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r. o. Torysa
za rok 2015
Ekonomická pracovníčka obecného úradu v Toryse p. Terézia Sabolová informovala o výsledkoch
inventarizácie majetku obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa, v ktorej má obec 100 % podiel.
Inventarizačné komisie vykonali riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2015 na základe príkazného listu starostu obce Torysa.
Uznesenie č. 45/2016/11

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
inventarizáciu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2015 Obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa
K bodu 12: Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r. o. Torysa za rok 2015
Obec Torysa má 100 %-ný podiel v spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa. Ekonomická pracovníčka
obecného úradu p. Terézia Sabolová podala správu o hospodárení spoločnosti v roku 2015. Uviedla, že
spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a vedie iba účtovníctvo ako samostatný
podnikateľský subjekt. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 46/2016/12

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
účtovnú závierku VPS, spol. s r. o. Torysa za rok 2015 pre potreby valného zhromaždenia a
následného uloženia do obchodného registra Okresného súdu v Prešove
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

Mgr. Stanislav Angelovič

K bodu 13: Návrh VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Na zasadnutie OcZ sa dostavil poslanec p. Jozef Kopnický. Starosta obce oboznámil poslancov
s návrhom riaditeľky ZŠ s MŠ v Toryse na zmenu VZN č. 4/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa

v MŠ. Vzhľadom na vysoký počet zapísaných detí do MŠ na školský rok 2016/2017 a potrebu zriadenia 4.
triedy v MŠ p. riaditeľka navrhuje zvýšenie príspevku zo súčasných 3,50 € na 5,00 € za celodenný pobyt
a 3,50 za poldenný pobyt dieťaťa v MŠ. Poslanci o návrhu rokovali a uzhodli sa na výške príspevku
nasledovne: a) 6,00 Eur za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ mesačne
b) 3,50 Eur za poldenný pobyt dieťaťa v MŠ mesačne
Uznesenie č. 47/2016/13

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
VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 14: Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom návrh na schválenie VZN č.
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa. Od
1.1.2016 je platný a účinný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 135 ods. 15 citovaného zákona obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní
s odpadmi uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016. Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa vzniesol
námietku k § 6a ods. 3 predmetného VZN, v ktorom sa uvádza, že náklady na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby vo výške obstarávacej ceny zbernej nádoby.
P. Ištoňa poznamenal, že systém zabezpečenia nádob by mal byť zachovaný podľa pôvodného VZN, keďže
poplatky sa neustále zvyšujú, prednedávnom sa zvyšoval poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Starosta obce konštatoval, že povinnosťou obce je nádobu zabezpečiť, ale náklady hradí občan.
Poslanci o návrhu VZN č. 3/2016 rokovali.
Uznesenie č. 48/2016/14

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
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

1
0
0

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

K bodu 15: Návrh VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo ekonomickej pracovníčke obecného úradu p. Terézii
Sabolovej, ktorá upovedomila prítomných poslancov s návrhom VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na

žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa. Dôvodom je zvýšenie platov
učiteľom materskej školy, kde sa navyšoval rozpočet o 1 000,00 € na úseku originálnych kompetencií.
Poslanci o návrhu VZN č. 4/2016 rokovali.

Uznesenie č. 49/2016/15

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
VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 16:Rôzne
Starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
a) Informácia vo veci zámeru spoločnosti INVESTA BM s. r. o. k výstavbe Polyfunkčného
objektu Torysa a prízemia zdravotného strediska
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil Ing. Anton Bujňák, zástupca spoločnosti Investa
BM, s.r.o. Sabinov, ktorý poinformoval poslancov o priebehu výstavby Polyfunkčného objektu
s nájomnými bytmi – 8 b.j. Uviedol, že projekt bol schválený v roku 2015, na ktorý bola
poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Projekt musí byť
zhotovený a skolaudovaný do konca roka 2016. V najbližšej dobe bude potrebné vykonať
inžinierske siete (elektrina, voda, plyn). Túto technickú vybavenosť zrealizuje spoločnosť
INVESTA BM, s. r. o. Výkopové zemné práce po vzájomnej dohode zabezpečí obec Torysa.
Keďže spoločnosť INVESTA BM, s. r. o. je vlastníkom prízemia polyfunkčného objektu –
zdravotného strediska, zástupca spoločnosti ponúkol obci Torysa uvedené priestory na predaj. Je
ochotný dohodnúť dlhodobý splátkový kalendár na obdobie 4 – 5 rokov. Obec má predkupné
právo, keďže stavba je umiestnená na obecnom pozemku.
b) Žiadosť o vykúpenie pozemku
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Peter Vrabeľ, Torysa č. 365, ktorý predložil
požiadavku odpredať do obce pozemok registra C KN, parcelné číslo 701/9 o výmere 294 m²,
ktorého je vlastníkom. Dôvodom je vysporiadanie pozemkov v lokalite Priemyselný park, kedy
obec v predošlých rokoch (2007 – 2008) odkúpila od menovaného pozemok parcelné číslo C KN
293/238, ktorého súčasťou bola aj momentálne ponúkaná parcela č. 701/9. Pán Vrabeľ vyhovel
a pozemok predal v dobrej viere pre rozvoj obce pod cenu. V súčasnej dobe má za to, že obec ho
v minulosti uviedla do omylu, keďže odkúpila od neho pozemok okrem uvedenej parcely č. 701/9
a mala vedomosť o tom, že ponúkaný pozemok bol súčasťou odkupovanej parcely. Uvedený
pozemok je v súčasnej dobe vedený ako medza, na ktorom nie je možnosť budovania stavby. Pán
Vrabeľ navrhuje predmetný pozemok odpredať do obce, prípadne vymeniť za iný väčší pozemok
a za zvyšok m² je ochotný doplatiť.
Návrh pána Vrabľa bude predmetom rokovania na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

c) Starosta obce informoval poslancov, že obec obdŕžala žiadosť od p. Bartolomeja Kaduka, Torysa č.
22, ktorý žiada o odkúpenie obecného pozemku. Konkrétne sa jedná o časť ulice – parcely C KN
č. 636/1 o výmere 73 m² a časť z parcely C KN č. 636/2 o výmere 7 m². Dôvodom odkúpenia časti
ulice je skutočnosť, že pán Kaduk predmetné parcely užíva už od vybudovania rodinného domu
a tvoria súčasť areálu rodinného domu s dvorom. Predmetné parcely spolu s dvorom má záujem
oplotiť, keďže na jeho pozemok vstupujú cudzie motorové vozidlá a ohrozujú bezpečnosť
maloletých vnúčat menovaného. Žiadosť pána Kaduka bude predmetom rokovania na
nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
d) Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou spoločnosti ADARA Slovakia, s. r. o. Hlohovec,
ktorá ponúka umelý trávnik pre viacúčelové ihrisko s rozmermi 37,2 m x 17,2 m. Umelý trávnik by
mal byť univerzálny (pre viacúčelové športy), výška 20 mm a cena spolu s DPH činí 14 184,00 €.
e) Starosta obce upovedomil poslancov s ponukou spoločnosti Doming spol. s r. o. Košice o možnosti
výstavby nájomných bytov. Financovanie nákladov by bolo zabezpečené štátnou dotáciou
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a pôžičkou od Štátneho fondu rozvoja
bývania Bratislava na 30 rokov s úrokom 1,0 %.

K bodu 17: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 21:00 hod.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Sabol, PhD. , v.r.

Matej Križalkovič, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 06.07.2016
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

