ZÁPI SNI CA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 16. augusta 2017 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse
Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu v rámci výzvy na
zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
7. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc
8. Schválenie návrhu na spracovanie dokumentácie a realizácie na rok 2018 – rekonštrukcia miestnej
komunikácie v lokalite Dzedzina a Rybníky
9. Návrh na prejednanie nájomcu nebytových priestorov v zmysle Nájomnej zmluvy
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2017 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 nasledovne:
doplniť bod č. 12: Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Torysa,
doplniť bod č. 13: Návrh na schválenie financovania projektu s názvom „Kanalizácia, Torysa – IBV
Rovinky a Záhrady – I. etapa“,
doplniť bod č. 14: Návrh na schválenie spolufinancovania v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenu programu. Poslanci o návrhoch 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 doplniť bod č. 12: Návrh na vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra Obce Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 doplniť bod č. 13: Návrh na schválenie
financovania projektu s názvom „Kanalizácia, Torysa – IBV Rovinky a Záhrady –
I. etapa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 doplniť bod č. 14: Návrh na schválenie
spolufinancovania v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Keďže už nikto z poslancov nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil
prítomných poslancov s doplneným programom 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku
2017 nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu v rámci výzvy na
zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
7. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
9. Schválenie návrhu na spracovanie dokumentácie a realizácie na rok 2018 – rekonštrukcia miestnej
komunikácie v lokalite Dzedzina a Rybníky
10. Rôzne
11. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Torysa
12. Návrh na schválenie financovania projektu s názvom „Kanalizácia, Torysa – IBV Rovinky a Záhrady –
I. etapa“
13. Návrh na schválenie spolufinancovania v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
14. 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

program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2017 zo dňa
16.08.2017 s navrhnutými zmenami a doplnkami

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jozef Lazorík a Jozef Kopnický, 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 Jozef Lazorík a Jozef
Kopnický a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Juraja Kiktavého a za
členov Mgr. Stanislava Angeloviča a Ing. Miroslava Ištoňu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 65/2017/3
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 – Mgr. Stanislav Angelovič
Členov návrhovej komisie – Ing. Miroslav Ištoňa a Juraj Kiktavý
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 01.06.2017.

Uznesenie č. 66/2017/4
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 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
28.06.2017
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu v rámci
výzvy na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Starosta obce informoval poslancov, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou
vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia. V rámci uvedenej výzvy obec plánuje predložiť žiadosť
o NFP za účelom realizácie projektu „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa“. Jedná sa o vodovodné
potrubie, ktoré zabezpečí zásobovanie pitnou a požiarnou vodou a to napojením na existujúce vodovodné
potrubie. Financovanie projektu je realizované zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 10 % z celkových
oprávnených výdavkov a zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové
obdobie 2014 – 2020 vo výške 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie z rozpočtu
obce predstavuje 5 %. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 67/2017/5
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
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa“,
realizovaného v rámci výzvy s kódom: IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce Torysa a platným programom rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci vo výške max. 52.000,00 EUR,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Starosta obce upovedomil prítomných poslancov, že Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Dotácia je určená na podporu vybudovania,
dobudovania, rekonštrukcie a opravy technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi
komunitami. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej
komunite v obci Torysa“ je zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry v miestnej rómskej osade a zvýšenie
kvality a bezpečnosti života rómskej komunity v obci Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 68/2017/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a jej spolufinancovanie
Názov projektu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite v obci
Torysa“
Výška celkových výdavkov na projekt: 9 504,37 Eur.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 9 504,37 Eur.
Výška celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5,00 %: 475,22 Eur.
Výzva, v rámci ktorej bude žiadosť o poskytnutie dotácie predložená: Výzva číslo VII/2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s výzvou číslo VII. Prezídium
hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Účelom dotácie je podpora
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 69/2017/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a jej spolufinancovanie
Názov projektu: „Zvýšenie ochrany pred požiarmi v obci Torysa“
Výška celkových výdavkov na projekt: 32 613,17 Eur.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 30 000 Eur.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %:
1 500,00 Eur a financovanie nad rámec dotácie z vlastných zdrojov obce.

Výzva, v rámci ktorej bude žiadosť o poskytnutie dotácie predložená: Výzva číslo VII. Prezídium
hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Jozef Ištoňa
Anna Jaššová, Juraj Kiktavý, Jozef Kpnický, Matej Križalkovič,
Jozef Lazorík

K bodu 8: Schválenie návrhu na spracovanie dokumentácie a realizácie na rok 2018 – rekonštrukcia
miestnej komunikácie v lokalite Dzedzina a Rybníky
Starosta obce poinformoval poslancov so zámerom rekonštrukcie miestnych komunikácií
v intraviláne obce, a to v lokalitách Dzedzina a Rybníky. Dôvodom je požiadavka viacerých obyvateľov,
poukazujúcich na nevyhovujúci stav existujúcich miestnych komunikácií v uvedených lokalitách.
Rekonštrukcia bude pozostávať z realizácie asfaltových úprav vozovky, čím sa dosiahne skvalitnenie
prístupu k jednotlivým rodinným domom a zlepší sa celková dopravná situácia v obci. V súčasnosti
prvoradým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je geodetické
zameranie územia. Realizácia stavby by sa uskutočnila v roku 2018. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 70/2017/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií
v lokalitách Dzedzina a Rybníky
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Návrh na prejednanie nájomcu nebytových priestorov v zmysle Nájomnej zmluvy
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. Starosta obce Ing. Jozef Stedina
informoval poslancov o súčasnom stave užívania verejných priestranstiev a správania sa nájomcu
spoločnosti Stavebniny Boysi, s.r.o. Torysa v obecných priestoroch, kedy na základe predvolania Obecného
úradu v Toryse sa zasadnutia zúčastnil konateľ spoločnosti Stavebniny Boysi, s.r.o. p. Anton Angelovič
a jeho syn p. Jozef Angelovič. Druhý konateľ – p. Jana Angelovičová sa zasadnutia nezúčastnila, avšak
oslovila listom obecné zastupiteľstvo. Starosta obce požiadal zástupcu starostu obce, aby poinformoval
prítomných poslancov s obsahom predmetného listu. Konateľka spoločnosti Boysi, s.r.o. v liste poukazuje
na nejasnosť zo dňa 12.06.2017 v prevádzke stavebnín, kedy starosta obce dôrazne upozornil zamestnanca
a konateľov spoločnosti Boysi s.r.o. na zákaz vývozu TKO a obalového odpadu z firmy do
veľkokapacitných kontajnerov Obce Torysa. Starosta obce túto nejasnosť vysvetlil tým, že niekoľkokrát
upozornil konateľov spoločnosti Boysi s.r.o., ako aj konkrétne rokoval o spôsobe likvidácie odpadu, kde
poukázal na zákaz vývozu komunálneho odpadu do verejných nádob, určených na separáciu odpadu.
Takisto im predložil možnosti likvidácie odpadu cestou zberových spoločností. Konateľka spoločnosti
listom vo vášňach a emóciách prejavuje svoje pocity krivdy zo strany starostu obce. Zástupca prečítal celý
list a následne starosta oslovil konateľa p. Antona Angeloviča, aby podal stanovisko a vysvetlenie k obsahu

listu, akú stratégiu má spoločnosť Boysi, s.r.o. do budúcna na území obce Torysa ako nájomca, keďže
v súčasnosti vykupuje parcely od vlastníkov pozemkov pod budovou stavebnín, ktorej vlastníkom je Obec
Torysa, či je to korektné zo strany nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi – Obci Torysa. Odpoveď zo
strany konateľa nebola podaná k meritu otázok, iba bolo zdôraznené, že chcú byť zatiaľ nájomcovia. Ďalej
starosta obce poukázal na využívanie verejných priestranstiev na reklamné a marketingové tabule, ako aj na
preskladnenie stavebného materiálu na predmet podnikania. Na uvedenú skutočnosť konateľ poukázal, že
aj iné osoby využívajú verejné priestranstvá a obec im to nevytýka ani nespochybňuje. Starosta upozornil,
že obyvatelia obce využívajú verejné priestranstvá pre vlastný osoh v núdzovom stave a nie na predmet
podnikania, z ktorého majú príjem. Konateľ sa vyjadril, že stavebniny pomáhajú obci. Po konzultácii
poslancov neregistrujeme ako obec od spoločnosti Boysi, s.r.o. v oblasti kultúry alebo športu nejaký
príspevok vo forme peňažnej alebo materiálnej pomoci, a ani starosta obce nemá vedomosť, aby uvedená
spoločnosť nejakým spôsobom napomáhala obci Torysa, či už pri jej rozvoji alebo športových aktivitách.
Údajne v minulosti poskytli vápno na obsypanie futbalového ihriska. V súčasnej dobe tomu tak nie je.
Poslanci o predmetnej veci rokovali a prijali stanoviská.
Uznesenie č. 71/2017/9
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
informácie starostu obce vo veci prejednania činnosti nájomcu nebytových
priestorov v zmysle nájomnej zmluvy
poveruje
starostu obce
a) v súvislosti s užívaním majetku obce spoločnosťou Stavebniny Boysi, s.r.o. vyzvať konateľa k úhrade
všetkých nezrovnalostí voči obci v oblastiach nájmu, dane a odpadu v zmysle platných VZN obce
a platných právnych noriem
b) pripraviť návrh na riešenie ďalšej činnosti a podmienok užívania verejných priestranstiev spoločnosťou
Stavebniny Boysi, s.r.o. s poukázaním na obmedzenia v užívaní verejných komunikácií na
preskladnenie materiálu
c) vyzvať spoločnosť Stavebniny Boysi, s.r.o. k zdržaniu sa konania vo veci využívania verejných nádob
pre likvidáciu odpadu
d) pripraviť všetky potrebné podklady v zmysle zákonných noriem, ako aj posúdenie nezákonnosti
prevádzky Stavebniny Boysi, s.r.o. na vplyv v zastavanom území obce v súčasnosti aj do budúcna
vrátane verejných komunikácií
e) písomne upovedomiť spoločnosť Stavebniny Boysi, s.r.o. na realizáciu ošetrovania a údržby verejných
priestranstiev, ktoré využíva na preskladnenie materiálu
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 10: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom nasledovné informácie:
a) Obec Torysa obdŕžala žiadosť od p. Jozefa Bujňáka, bytom Torysa č. 325 o odkúpenie parcely registra
KN E parcelné číslo 2073, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 200 m² za účelom výstavby
hospodárskej budovy.

b) Pani Mária Bujňáková, bytom Torysa č. 297 doručila žiadosť o odkúpenie pozemku, a to parcely
registra KN E parcelné číslo 2073, druh pozemku: ostatné plochy o výmere cca 300 m² za účelom
postavenia hospodárskej budovy.
Obidve žiadosti budú prerokované na zasadnutí Obecnej rady, ktorá prehodnotí predaj uvedených
pozemkov.
Uznesenie č. 72/2017/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
a) žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Torysa – Jozef Bujňák, Torysa č. 325
b) žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Torysa – Mária Bujňáková, Torysa č. 297
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomný pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov, že v zmysle § 18a ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo volí
hlavného kontrolóra na šesť rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce. V zmysle citovaného zákona, § 18a ods. 8 písm. c) výkon funkcie hlavného kontrolóra
zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. Súčasnému hlavnému kontrolórovi Obce Torysa sa funkčné
obdobie šesť rokov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
začalo dňa 1. novembra 2011 a zanikne 31. októbra 2017.
Prítomní poslanci sa uzhodli, že v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, Obecné zastupiteľstvo v Toryse vyhlási voľbu hlavného kontrolóra Obce
Torysa na deň 29.09.2017, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Toryse. Ďalej sa
dohodli, že kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Torysa zašlú alebo doručia svoje písomné
prihlášky najneskôr 14.09.2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Obec Torysa, Obecný úrad Torysa č. 28, 082 76 Torysa.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 73/2017/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
1. vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
dňa 29.09.2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Torysa, ktorá sa uskutoční na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Toryse
2. schvaľuje spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky takto:
a) voľba hlavného kontrolóra Obce Torysa sa uskutoční verejným hlasovaním, pričom každý kandidát má
právo na vystúpenie pred hlasovaním v trvaní maximálne 5 minút

b) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Torysa:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
c) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra Obce Torysa
d) kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Torysa zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky
v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr
14.09.2017 do 12.00 hod. na Obec Torysa, Obecný úrad Torysa č. 28, 082 76 Torysa
3. určuje
pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Torysa na 10 %
4. volí
poslancov Mgr. Stanislava Angeloviča, Ing. Petra Sabola, PhD. a Jozefa Lazoríka za členov komisie na
posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Torysa
5. žiada Obecný úrad
zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Torysa v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomný pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 12: Návrh na schválenie financovania projektu s názvom „Kanalizácia, Torysa – IBV
Rovinky a Záhrady – I. etapa“
Starosta obce upovedomil poslancov, že v rámci projektu „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady – I.
etapa“ je dôležitou súčasťou aj vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie výhradne
zrážkových vôd z povrchového odtoku z komunikácií, chodníkov a priľahlých zelených pásov do rieky
Torysa. V rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zlepšenie
zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, dažďová kanalizácia je neoprávneným
výdavkom. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť financovanie projektu z vlastných zdrojov obce.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 74/2017/12
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
financovanie projektu s názvom „Kanalizácia, Torysa – IBV Rovinky a Záhrady –
I. etapa“ z vlastných zdrojov obce

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomný pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 13: Návrh na schválenie spolufinancovania v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že v rámci projektu Slovenského
futbalového zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bol Obci Torysa schválený
finančný príspevok v rámci prvej etapy projektu s názvom „SOCIÁLNE ZARIADENIE – (Tribúna)
Futbalové ihrisko, obec Torysa“ vo výške 10 000 Eur. Zámerom projektu je finančná podpora výstavby
a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch, a to formou refundácie výdavkov
vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera. Povinné
spolufinancovanie predstavuje 25 % z celkovej sumy. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 75/2017/13
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
spolufinancovanie projektu „SOCIÁLNE ZARIADENIE – (Tribúna) Futbalové
ihrisko, obec Torysa“ vo výške 25 % z celkových výdavkov projektu
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomný pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 14: Záver
V závere 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.

V Toryse, 21.08.2017
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Jozef Kopnický, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

