ZÁPI SNI CA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 29. septembra 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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Torysa
6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Torysa
7. Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt „Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej
osade v obci Torysa“
10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej
zmluvy
11. Návrh na schválenie kronikára Obce Torysa
12. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
13. Návrh VZN č. 2/2017 o kronike obce
14. Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Torysa
15. Návrh VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Torysa
16. Prejednanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
17. Rôzne
18. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Ôsme 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 deväť a OcZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Keďže nikto nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za
predložený program. 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 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2017 zo dňa
29.09.2017
Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Sabol, PhD. a Jozef Ištoňa, 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 Jozef Ištoňa a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Mgr. Stanislava
Angeloviča a za členov Ing. Miroslava Ištoňu a Juraja Kiktavého. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 76/2017/3
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:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení zo
7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 16.08.2017. Podrobne rozobral
najmä uznesenie č. 71/2017/9, ktorým obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prijať opatrenia
v súvislosti s činnosťou nájomcu nebytových priestorov - spoločnosti Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332.
V zmysle uvedeného uznesenia č. 71/2017/9 obec Torysa prijala opatrenia a v dohľadnej dobe doručí
spoločnosti BOYSI s.r.o. výzvu k plneniu nájomnej zmluvy, výzvu na zdržanie sa konania vo veci
využívania verejných nádob pre likvidáciu odpadu a upozornenie k plneniu povinností pri realizácii
ošetrovania a údržby verejných priestranstiev, využívaných v rámci podnikania na preskladnenie, uloženie
a nakladanie stavebného materiálu.
Uznesenie č. 77/2017/4
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 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
16.08.2017

Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 5: Voľba hlavného kontrolóra Obce Torysa
Starosta obce k predmetnému bodu vyzval zástupcu starostu p. Mgr. Stanislava Angeloviča, ktorý
informoval prítomných poslancov, že do termínu určeného pre doručenie prihlášok jednotlivých kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra Obce Torysa bola doručená jedna obálka. Po jej otvorení dňa 19.09.2017
o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Toryse komisia, určená na posúdenie náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra skonštatovala, že jediný kandidát Ing. Stanislav
Turák, bytom Prešovská 19, 083 01 Sabinov splnil kvalifikačné predpoklady a podmienky vyhlásenej
voľby na funkciu hlavného kontrolóra.
Starosta obce poďakoval p. Ing. Stanislavovi Turákovi za doterajšiu činnosť, dobrú spoluprácu
a odbornú spôsobilosť pri výkone funkcie hlavného kontrolóra počas funkčného obdobia 2011 – 2017. Pred
hlasovaním udelil slovo kandidátovi Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý rovnako poďakoval za doterajšiu
spoluprácu a priazeň poslancov obecného zastupiteľstva. Poznamenal, že obec Torysa bola jednou z prvých
obcí, v ktorej začal vykonávať funkciu hlavného kontrolóra ešte v roku 2005. Prisľúbil, že v prípade jeho
opätovného zvolenia do funkcie hlavného kontrolóra svoju prácu bude aj naďalej vykonávať v prospech
obce Torysa. Hlasovanie za zvolenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Obce Torysa prebehlo
verejne.
Uznesenie č. 78/2017/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Volí
p. Ing. Stanislava Turáka do funkcie hlavného kontrolóra obce Torysa na funkčné obdobie
2017 – 2023 so začiatkom funkčného obdobia dňa 01.11.2017 s úväzkom 10 %.
Schvaľuje

určenie platu hlavného kontrolóra v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Súhlasí

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra Obce Torysa

Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 6: Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Torysa
Starosta obce navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi obce za jeho doterajšiu činnosť vo funkčnom
období 2011 – 2017. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 79/2017/6
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

odmenu hlavnému kontrolórovi Obce Torysa p. Ing. Stanislavovi Turákovi vo výške
600,00 Eur za predchádzajúce funkčné obdobie 2011 – 2017

Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 7: Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov, že Obecné zastupiteľstvo
v Toryse schválilo dňa 28.06.2017 uznesením číslo 62/2017/13 zámer predaja majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre p. Jána Sontága, bytom Torysa č. 378. Predmetom predaja je budova so
súpisným číslom 377, druh stavby: Hospodárska budova, postavená na pozemku KN C parcelné číslo
293/370, zapísaná na LV č. 591, ktorú p. Sontág dlhodobo užíva bez právneho dôvodu na účely svojej
hospodárskej činnosti. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 80/2017/7
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
predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

Nehnuteľnosť:
Stavba so súpisným číslom 377, druh stavby: Iná stavba, popis stavby: Hospodárska budova, postavená na
pozemku KN – C parcelné číslo 293/370, zapísaná na liste vlastníctva číslo 591, ktorý je vedený Okresným
úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Ján Sontág, bytom Torysa č. 378, uvedenú nehnuteľnosť – stavbu so súpisným číslom 377, druh stavby:
Iná stavba, popis stavby: Hospodárska budova, postavená na pozemku KN – C parcelné číslo 293/370,
zapísaná na liste vlastníctva číslo 591, ktorá je predmetom predaja, dlhodobo užíval bez právneho dôvodu
a uzatvorenej nájomnej zmluvy, pričom rozsudkom Okresného súdu Prešov bola zamietnutá jeho žaloba
o určenie vlastníckeho práva k tejto stavbe. Aj po tomto rozsudku Ján Sontág predmetnú stavbu užíval bez
právneho dôvodu, pričom Obec Torysa podala na Okresný súd Prešov žalobu o vypratanie s tým, že medzi
Obcou Torysa a Jánom Sontágom došlo k urovnaniu v tom zmysle, že Ján Sontág ponúkol za odkúpenie
tejto nehnuteľnosti sumu vo výške 4 300,00 Eur, ktorú Obec Torysa považuje za dostatočnú vzhľadom na
to, že aj keď bez právneho dôvodu Ján Sontág užíval túto nehnuteľnosť, užíval ju dlhodobo na účely svojej
hospodárskej činnosti a túto budovu udržiaval na svoje náklady v stave spôsobilom na riadne užívanie. Nie
je predpoklad, že by o túto budovu mala záujem iná tretia osoba, nakoľko táto budova sa nachádza
v komplexe hospodárskeho dvora, ktorý užíva príbuzný Jána Sontága. Rovnako nie je predpoklad, že by
v predmetnej budove realizovala obec svoje aktivity a jej rekonštrukcia by obec neprimerane finančne
zaťažila.
Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená vo výške 4 300,- Eur. Náklady spojené s návrhom na zápis
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci v plnom rozsahu. Kúpna cena bude
zaplatená ihneď pri podpise zmluvy do pokladne alebo na účet obce Torysa.
Hlasovanie:
za:

9

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

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 8: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom kúpnej zmluvy medzi Obcou Torysa
a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice. Predmetom zmluvy je odkúpenie
odčleneného pozemku – parcely registra C KN, parcelné číslo 998/2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 9 m² za účelom zrealizovania stavby elektro-energetického zariadenia „Torysa – IBV
Rovinky a Záhrady I. etapa – VN, TS, NN“, ktorá sa dotýka pozemku vo vlastníctve obce.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 81/2017/8
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
zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
Nehnuteľnosť:
Novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 998/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 9 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku KN – C parcelné číslo 998, druh pozemku: Zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 10 377 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1831, k. ú. Torysa na základe
geometrického plánu č. 75/16 na oddelenie parcely p. č. 998/2 a zameranie trafostanice na parcele p. č.
998/2 na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vyhotoveným spoločnosťou Progres CAD Engineering s.r.o.,
Masarykova 16, Prešov, IČO: 31672655 Ing. Jurajom Philippim dňa 24.05.2016, autorizačne overeným
Ing. Ľubomírom Valkučákom dňa 24.05.2016 a úradne overeným Ing. Vladimírom Dujavom dňa
08.06.2016 pod číslom G1-287/2016, pre žiadateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice, IČO: 36 599 361.
Cena za predaj novovytvoreného pozemku KN – C parcelné číslo 998/2, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 9 m2, k.ú. Torysa podľa GP č. 75/16 je stanovená za 1 m²/3,30,- Eur. Celková cena
predstavuje sumu 29,70,- Eur. Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym
konaním o návrh na vklad vlastníckeho práva bude znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 má na
pozemku, ktorý má byť predmetom predaja, záujem o realizáciu výstavby kioskovej trafostanice
s príslušenstvom v obci Torysa, ktorej výstavba je vo verejnom záujme obyvateľov obce Torysa z dôvodu
skvalitnenia dodávky elektrickej energie v obci Torysa.
Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 9: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt „Podpora prístupu k pitnej
vode v rómskej osade v obci Torysa“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov, že Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu prístupu k pitnej vode
v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov,
studní a úpravní povrchových vôd. V rámci uvedenej výzvy obec predložila žiadosť o NFP pre projekt
„Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade v obci Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 82/2017/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a) súhlasí
s predložením ŽoNFP v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2016-3 za účelom
realizácie projektu s názvom „Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa“
na SO, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
Programom rozvoja obce,
b) súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov,
c) súhlasí
so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie:
za:

9

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, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 10: Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejších návrhov na
uzavretie nájomnej zmluvy
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s návrhom podmienok
obchodnej verejnej súťaže, ktorú pripravuje vyhlásiť obec Torysa na výber najvhodnejších návrhov na
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov, a to parcely registra KN C parcelné číslo 293/513
a parcely registra KN C parcelné číslo 293/468 v katastrálnom území obce Torysa, vo vlastníctve obce
Torysa za účelom výstavby jedného bytového domu s 12 bytmi a za účelom výstavby technickej
vybavenosti k bytovému domu vrátane odstavnej plochy vybudovanej pred bytovým domom a príjazdu
k odstavnej ploche z miestnej komunikácie. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 83/2017/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Torysa na výber najvhodnejších
návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy nasledovne:
- na nájom parcely registra KN C parcelné číslo 293/513 o výmere 526 m², druh pozemku ostatná plocha
v katastrálnom území obce Torysa, vo vlastníctve obce Torysa za účelom výstavby jedného bytového
domu s 12 (slovom: dvanástimi) jedno, dvoj a trojizbovými bytmi, ktoré budú spĺňať podmienky podľa
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania a zabezpečenia všetkých činností s tým súvisiacich vrátane
zabezpečenia prípravných prác pre realizáciu stavby, stavebných a dokončovacích prác, zriadenia
staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

- na nájom parcely registra KN C parcelné číslo 293/468 o výmere 562 m², druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území obce Torysa, vo vlastníctve obce Torysa za účelom výstavby technickej
vybavenosti k bytovému domu postavenom na parcele registra KN C parcelné číslo 293/513 o výmere
526 m², druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území obce Torysa, vrátane odstavnej plochy
vybudovanej pred bytovým domom a príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie, ktoré budú
spĺňať podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zabezpečenia všetkých činností s tým
súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác pre realizáciu stavby, stavebných a dokončovacích
prác, zriadenia staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).
Pozn.: Schválené znenie Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie
nájomnej zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
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 schválenie kronikára Obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že doterajší kronikár obce pán Marcel
Višňovský ukončil funkciu kronikára zo zdravotných dôvodov. V tejto súvislosti obec Torysa zverejnila
oznam na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, kde vyzýva občanov obce Torysa, ktorí majú
záujem vykonávať funkciu kronikára/kronikárky obce, aby svoju žiadosť doručili na obecný úrad v Toryse
v termíne do 29.09.2017 do 12.00 hod. Do uvedeného termínu bola doručená jedna žiadosť, ktorú
predložila študentka právnickej fakulty slečna Nikola Stedinová, bytom Torysa č. 357. Vo svojej žiadosti
uviedla, že ju zaujíma história obce, sledovanie jej rozvoja, preto by chcela byť nápomocná
pri sprostredkovaní a zachovaní informácií o aktuálnom období aj pre budúce generácie. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 84/2017/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) Nikolu Stedinovú do funkcie kronikárky Obce Torysa od 01.10.2017
b) odmenu za spracovanie kroniky vo výške 500,00 Eur / kalendárny rok
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 odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na odkúpenie spoluvlastníckych
podielov z parcely registra KN C parcelné číslo 293/20 a z parcely registra KN C parcelné číslo 293/208 do
vlastníctva obce. Dôvodom je skutočnosť, že obec Torysa je výlučným vlastníkom stavby so súpisným

číslom 332, postavenej na pozemku KN – C parcelné číslo 293/20 o celkovej výmere 680 m², katastrálne
územie Torysa a preto v rámci usporiadania vlastníckych vzťahov má záujem o odkúpenie
spoluvlastníckych podielov z predmetného pozemku pod uvedenou stavbou a zároveň o odkúpenie
spoluvlastníckych podielov z pozemku KN C parcelné číslo 293/208 o celkovej výmere 2 614 m². Poslanci
o podanom návrhu rokovali.
Uznesenie č. 85/2017/12
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
s odkúpením spoluvlastníckych podielov do vlastníctva obce Torysa, zapísaných na LV č.
1931, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, k. ú Torysa, a to:
 spoluvlastnícke podiely z parcely registra KN C parcelné číslo 293/20 o celkovej
výmere 680 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 spoluvlastnícke podiely z parcely registra KN C parcelné číslo 293/208 o celkovej
výmere 2 614 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
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 VZN č. 2/2017 o kronike obce
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil návrh VZN o kronike obce. Účelom tohto všeobecne
záväzného nariadenia je vymedzenie poslania, členenie kroniky, spôsob jej vyhotovenia a archivácie,
určenie úloh kronikára obce, jeho spolupráca s inými právnickými a fyzickými osobami a spôsob
nakladania s kronikou. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 86/2017/13
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o kronike obce
Hlasovanie:
za:

8

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 14: Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci
Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol návrh VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu nádeje v obci Torysa. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na
pohrebiská v obci Torysa, na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, poskytovateľov

pohrebných služieb na pohrebisku, na návštevníkov pohrebiska a Domu nádeje a cenník služieb
poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska obce Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 87/2017/14
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu nádeje v obci Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomný pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 15: Návrh VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina prezentoval ďalší návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov
na území obce Torysa. Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách
a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov počas volebnej
kampane. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti,
priestor na umiestňovanie volebných plagátov musí byť rovnaký pre všetkých kandidátov zaregistrovaných
pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a osobitne pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre
voľby predsedu samosprávneho kraja. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 88/2017/15
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
na území obce Torysa
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 16: Prejednanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Stolnotenisového klubu Torysa o poskytnutie
sály kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy na ročník 2017 – 2018. Sálu
kultúrneho domu budú využívať na tréningový proces v dňoch streda a štvrtok, majstrovské zápasy
budú prebiehať v sobotu. V prípade uskutočnenia obecných akcií alebo iných nepredvídateľných
podujatí sála kultúrneho domu nebude poskytnutá. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 89/2017/16
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

poskytnutie sály kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy
Stolnotenisového klubu Torysa v mesiacoch september 2017 – máj 2018. V prípade
uskutočnenia akcií, ktoré zastrešuje obecný úrad, alebo iných nepredvídateľných
podujatí uvedené termíny tréningov a zápasov nebudú realizovateľné

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 17: Rôzne
Starosta obce podal poslancom nasledujúce informácie:
a) navrhol umiestniť detské ihrisko pri bytovke súpisné číslo 247
b) zámena pozemkov po Domom nádeje a ČOV bola povolená vkladom vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností Rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor dňa 22.6.2017.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uhradila obci finančné vyrovnanie za zámenu
parciel v zmysle zámennej zmluvy.
Poslanec obecného zastupiteľstva p. Ing. Miroslav Ištoňa na základe pripomienok občanov žijúcich v
lokalite pri Mlyne oboznámil poslancov, že hrádza, ktorá je v tejto lokalite vybudovaná, je vyššia ako na
opačnej strane a obyvatelia sa obávajú možnosti záplav. Starosta obce pripomienku akceptoval a prisľúbil,
že o tom bude informovať kompetentnú inštitúciu za účelom zrealizovania nápravy.
K bodu 18: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 21:15 hod.

Overovatelia zápisnice:

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

V Toryse, 06.10.2017
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................

..........................................

Jozef Ištoňa, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

