ZÁPI SN ICA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 08. decembra 2017 o 18:00 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.
Terézia Sabolová, ekonomická pracovníčka OcÚ
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácie Komisie pre ochranu verejného záujmu
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok 2018
9. Návrh rozpočtu obce Torysa na rok 2018
10. Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Torysa
11. Návrh VZN č. 6/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
12. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017
13. Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
15. Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
17. Prerokovanie žiadosti nájomcu o povolenie prestavby nájomných nebytových priestorov
18. Návrh na schválenie verejného zhromaždenia
19. Rôzne
20. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Desiate 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. Navrhol
zmenu programu, a to vylúčiť bod č. 11: Návrh VZN č. 6/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Starosta obce zároveň navrhol doplniť body programu nasledovne:
bod č. 21: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
bod č. 22: Návrh na schválenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy,
bod č. 23: Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny.
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 vylúčiť bod programu č. 11: Návrh VZN č.
6/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 programu č. 21: Návrh na schválenie
kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 programu č. 22: Návrh na schválenie
zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 programu č. 23: Návrh na schválenie
mimoriadnej odmeny
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

Keďže už nikto z poslancov nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil
prítomných poslancov s upraveným programom 10. 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. Informácie Komisie pre ochranu verejného záujmu
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok 2018
9. Návrh rozpočtu obce Torysa na rok 2018
10. Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Torysa
11. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017
12. Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
14. Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
16. Prerokovanie žiadosti nájomcu o povolenie prestavby nájomných nebytových priestorov
17. Návrh na schválenie verejného zhromaždenia
18. Rôzne
19. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti
20. Návrh na schválenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
21. Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny
22. 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 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2017 zo dňa
08.12.2017 s navrhnutými zmenami a doplnkami
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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

9

proti:

0

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

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Ing. Miroslava Ištoňu a za
členov Jozefa Kopnického a Juraja Kiktavého. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 98/2017/3
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 – Ing. Miroslav Ištoňa
Členov návrhovej komisie – Jozef Kopnický a Juraj Kiktavý
Hlasovanie:
za:
9
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Jozef Kopnický,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 9.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 16.11.2017.
Uznesenie č. 99/2017/4
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 z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
16.11.2017
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo predsedovi Komisie na ochranu
verejného záujmu poslancovi Jurajovi Kiktavému, ktorý informoval prítomných poslancov, že dňa
28.11.2017 podal v zmysle platnej legislatívy Majetkové priznanie novozvolený kontrolór obce Ing.
Stanislav Turák. Komisia sa oboznámila s majetkovým priznaním a konštatovala, že bolo podané v lehote
stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie.

Uznesenie č. 100/2017/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
konštatovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, že Majetkové priznanie
hlavného kontrolóra obce Torysa Ing. Stanislava Turáka bolo podané v lehote
stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing.
Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2018 nasledovne:
1. Predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Kontrola vybranej účtovnej agendy v rozpočtovej organizácii obce
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 101/2017/6
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2018 a poveruje ho
vykonaním
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: Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Starosta obce Ing. Jozef Stedina otvoril zámer k predmetnému bodu a udelil slovo ekonomickej
pracovníčke obecného úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá oboznámila prítomných poslancov
s rozpočtovým opatrením č. 3/2017. Dôvodom úpravy rozpočtu bol presun medzi jednotlivými položkami
tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy sa zvýšili o 24 229,- Eur, výdavky sa zvýšili
rovnako o 24 229,- Eur. Dôvodom úpravy rozpočtu bolo zvýšenie kapitálových výdavkov na úhradu

časti faktúry za nadobudnutie nebytových priestorov na prízemí Polyfunkčného domu v Toryse pre
účely zriadenia ambulancií lekárov a lekárne.

Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa poznamenal, že nesúhlasí s odkúpením nebytových priestorov ambulancií
lekárov a lekárne v Polyfunkčnom objekte z dôvodu, že finančné prostriedky, ktoré sa vynaložia za
odkúpenie nebytových priestorov by sa mohli investovať na iné účely rozvoja obce, napr. na opravu
a údržbu miestnych komunikácií. Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Príjmy
OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

856 602 Eur
13 463 Eur

Príjmy celkom
Z toho: školstvo
obec

879 065 Eur
377 040 Eur
502 025 Eur

Výdavky
OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky celkom

382 687 Eur
78 204 Eur
41 134 Eur
502 025 Eur

Uznesenie č. 102/2017/7
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
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

1
0
0

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

K bodu 8: Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok 2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing. Stanislavovi
Turákovi, ktorý predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. Konštatoval, že návrh
rozpočtu na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 je spracovaný v súlade
s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatnými
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predložený návrh rozpočtu zohľadňuje aj všeobecne
záväzné nariadenia a interné predpisy obce.
Uznesenie č. 103/2017/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k navrhovanému rozpočtu obce
Torysa na rok 2018
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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 rozpočtu obce Torysa na rok 2018
Starosta obce rozobral návrh rozpočtu a odovzdal slovo ekonomickej pracovníčke Obecného úradu
v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá oboznámila poslancov o podrobnostiach k jednotlivým položkám
rozpočtu obce na rok 2018.
Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa vyjadril nesúhlas s odkúpením nebytových priestorov ambulancií lekárov
a lekárne v Polyfunkčnom objekte a navrhol, aby sa finančné prostriedky, ktoré sa vynaložia za odkúpenie
nebytových priestorov použili na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. Z uvedeného
dôvodu predložil pozmeňujúci návrh na úpravu rozpočtu z položky: Nákup budovy Polyfunkčný dom do
položky: Úprava a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov.
Poslanci o pozmeňujúcom návrhu rokovali.
Uznesenie č. 104/2017/9a

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Miroslava Ištoňu k návrhu rozpočtu obce Torysa na
rok 2018
Hlasovanie:
za:
proti:

1
8

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

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

Následne starosta obec dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2018.
Uznesenie č. 105/2017/9b

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
rozpočet obce Torysa na rok 2018
Príjmy
Obec
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Z toho školstvo
SPOLU príjmy

Výdavky

887 570 Eur
0
0
412 000 Eur
887 570 Eur

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

1
0
0

Obec
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Školstvo
SPOLU výdavky

383 947 Eur
44 995 Eur
46 628 Eur
412 000 Eur
887 570 Eur

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

K bodu 10: Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom návrh VZN č. 5/2017, kde sa
určila výška dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia na rok 2018 v materskej škole, v školskej
jedálni, v školskom klube a v centre voľného času na základe návrhu riaditeľky ZŠ s MŠ Torysa.. Poslanci
o návrhu VZN č. 5/2017 rokovali.
Uznesenie č. 106/2017/10

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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 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, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Anna Jaššová, Jozef Kopnický, Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 11: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2017
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. Na základe príkazného listu starostu obce bola zložená
inventarizačná komisia z radov poslancov a pracovníkov obecného úradu. Za predsedov inventarizačných
komisií boli poverení poslanci obecného zastupiteľstva v zložení:
Obecný úrad:
Požiarna ochrana:
Obecná knižnica:
VPS, spol. s.r.o. Torysa:
Vyraďovacia komisia:
Ústredná inventarizačná komisia:

Mgr. Stanislav Angelovič
Ing. Peter Sabol, PhD.
Matej Križalkovič
Jozef Ištoňa
Jozef Kopnický
Anna Jaššová.
Uznesenie č. 107/2017/11

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2017
K bodu 12: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov s návrhom na schválenie zámeru predaja
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Revických, bytom Torysa č. 322, ktorí
požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Predmetom predaja je parcela registra E – KN
parcelné číslo 2043 o výmere 373 m² zapísaná na liste vlastníctva č. 1440 a časť parcely registra C KN
parcelné číslo 293/302 o výmere 664 m², zapísaná na LV č. 591, k. ú. Torysa. Predmetné parcely susedia
s pozemkom manželov Revických, ktorí dlhodobo tieto parcely udržiavajú, starajú sa o ne a zhodnocujú
ich. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 108/2017/12

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
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:
Nehnuteľnosti:
- geometrickým plánom číslo 37055739-42/2017 na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam p. č.
293/322 293/509, vyhotoveným spoločnosťou TOGEO, Ing. Iveta Tovarňáková – TOGEO, Na Rúrkach
22A, 080 01 Prešov, IČO: 37055739, Ing. Jánom Tovarňákom dňa 27.09.2017, autorizačne overeným Ing.
Martinom Machajom dňa 29.09.2017 a úradne overeným Ing. Vladimírom Dujavom dňa 06.11.2017 pod
číslom G1-563/2017 novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 293/509, o výmere 394 m², druh
pozemku: Ostatné plochy, ktorý vznikol tak, že z pozemku KN – C parcelné číslo 293/302, druh
pozemku: Ostatné plochy, o výmere 664 m², ktorý je zapísaný na LV č. 591, k. ú. Torysa, bol odčlenený
diel 1 o výmere 109 m² a pričlenený k dielu 2 o výmere 285 m², ktorý bol odčlenený z pozemku KN – E
parcelné číslo 2043, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere 373 m², ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1140, k. ú. Torysa,
a to pre žiadateľov manželov Jozefa Revického, rod. Revického, nar. 03.04.1964 a Máriu Revickú, rod.
Novysedlákovú, nar. 15.12.1966, obaja trvale bytom Torysa 322.
Celková cena za predaj novovytvoreného pozemku KN – C parcelné číslo 293/509, druh pozemku: Ostatné
plochy, o výmere 394 m², k. ú. Torysa podľa GP č. 37055739-42/2017 je stanovená na sumu vo výške
1,00 Eur.
Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na
vklad vlastníckeho práva budú znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Jozef Revický a manželka Mária Revická, bytom Torysa č. 322, sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 619, k. ú. Torysa, a to pozemku KN – C parcelné číslo
293/102, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 691 m², ktorý bezprostredne susedí
s novovytvoreným pozemkom KN – C parcelné číslo 293/509, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere
394 m², k. ú. Torysa vytvoreným GP č. 37055739-42/2017, ktorý má byť predmetom predaja. Obec Torysa
uvedený pozemok dlhodobo nevyužíva a nestará sa o neho. Manželia Revickí novovytvorený pozemok KN
– C parcelné číslo 293/509, k. ú. Torysa vytvorený GP č. 37055739-42/2017 dlhodobo užívajú po dobu
viac ako 10 rokov, obhospodarujú ho, starajú sa o neho a udržiavajú, a tým ho zhodnocujú.
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 13: Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva
obce Torysa od p. Jozefa Revického, bytom Torysa č. 322. Dôvodom je zámer rozvoja obce na
pozemkoch, kde jedným zo spolu podielnikov je pán Jozef Revický. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 109/2017/13
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
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 1461, 1462,
1463, 1464, 1465, 1578, vedených Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres
Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa, do vlastníctva obce Torysa nasledovne:
- parcela registra C KN č. 293/21 o výmere 431 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria, evidovaná na LV č. 1461, katastrálne územie Torysa
- parcela registra C KN č. 293/207 o výmere 2080 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria, evidovaná na LV č. 1461, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 149/1 o výmere 7663 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1462, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 149/201 o výmere 37647 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1462, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 161 o výmere 5416 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1463, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 494/2 o výmere 55404 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Trvalé trávne
porasty, evidovaná na LV č. 1463, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 562 o výmere 47858 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1463, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 563 o výmere 2192 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1463, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 149/101 o výmere 3812 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1464, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 172 o výmere 23043 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1464, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 426 o výmere 15248 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1464, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 564 o výmere 441 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1464, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 540/1 o výmere 776 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1465, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 150/1 o výmere 13673 m², v podiele 5/856, druh pozemku: Ostatné plochy,
evidovaná na LV č. 1578, katastrálne územie Torysa
Predávajúci: Jozef Revický, rod. Revický, nar. 03.04.1964,trvale bytom Torysa č. 322.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 1,00 Eur.
Celková kúpna cena nehnuteľností predstavuje sumu 1,00 Eur.
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj všetky náklady
súvisiace s vyhotovením zmluvy a úradným overením podpisov na nej hradí kupujúci.
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 14: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov s návrhom na schválenie zámeru predaja
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Urdových, bytom Torysa č. 37, ktorí
požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Predmetom predaja je parcela registra C – KN
parcelné číslo 293/313 o výmere 4269 m² zapísaná na liste vlastníctva č. 591, k. ú. Torysa. Predmetný
pozemok manželia Urdoví dlhodobo užívajú na účely prístupu k svojmu rodinnému domu, pričom ho
riadne udržiavajú, starajú sa o neho a zhodnotili ich. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 110/2017/14
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
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:
- geometrickým plánom č. 37055739 - 43/2017 na oddelenie pozemku p. č. 293/508 vyhotoveným
spoločnosťou TOGEO, Ing. Iveta Tovarňáková – TOGEO, Na Rúrkach 22 A, 080 01 Prešov, IČO:
37055739 In. Jánom Tovarňákom dňa 28.09.2017, autorizačne overeným Ing. Jurajom Jechom dňa
28.09.2017 a úradne overený Ing. Vladimírom Dujavom dňa 06.07.2017 pod číslom G1-564/2017,
novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 293/508, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 376 m², a vznikol odčlenením z pozemku KN – C parcelné číslo 293/313, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4269 m², ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 591, k. ú. Torysa.
Celková cena za predaj novovytvoreného pozemku KN – C parcelné číslo 293/508, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 376 m², k. ú. Torysa podľa GP č. 37055739 – 43/2017 je stanovená
na sumu 1,00 Eur.
Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad
vlastníckeho práva budú znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Bartolomej Urda a manželka Mária Urdová, bytom Torysa č. 37, sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
manželov nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva číslo 556, k. ú. Torysa, a to stavby – rodinný dom
so súpisným číslom 37, postavenej na pozemku KN – C parcelné číslo 275, druh pozemku: Zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 520 m², k. ú. Torysa, pozemku KN – C parcelné číslo 275, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 520 m², k. ú. Torysa, pozemku KN – C parcelné číslo 276/1, druh
pozemku: Záhrady, o výmere 506 m², k. ú. Torysa a pozemku KN – C parcelné číslo 277/2, druh pozemku:
Orná pôda, o výmere 448 m², k. ú. Torysa. Novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 293/508, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 376 m², k. ú. Torysa vytvorený GP č. 37055739 –
43/2017, ktorý má byť predmetom predaja, manželia Urdoví dlhodobo užívajú na účely prístupu k svojmu
rodinnému domu so súpisným číslom 37, a to po dobu viac ako 10 rokov, pričom ho riadne udržiavajú,
starajú sa o neho a zhodnotili ho.
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 15: Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemkov pre účely obce
Torysa od p. Bartolomeja Urdu, bytom Torysa č. 37. Dôvodom je vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
pod bytovým domom č. 250 a okolia bytového domu.. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 111/2017/15
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
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 306 a 1604,
vedených Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres Sabinov, obec Torysa,
katastrálne územie Torysa, do vlastníctva obce Torysa nasledovne:
- parcela registra E KN č. 1289/112 o výmere 237 m², v podiele 1/2, druh pozemku: Orná pôda, evidovaná
na LV č. 306, katastrálne územie Torysa
- parcela registra E KN č. 1289/312 o výmere 480 m², v podiele 1/2, druh pozemku: Orná pôda, evidovaná
na LV č. 1604, katastrálne územie Torysa
Predávajúci: Bartolomej Urda, rod. Urda, nar. 29.07.1956, trvale bytom Torysa č. 37.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 1,00 Eur.
Celková kúpna cena nehnuteľností predstavuje sumu 1,00 Eur.
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj všetky náklady
súvisiace s vyhotovením zmluvy a úradným overením podpisov na nej hradí kupujúci.
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 16: Prerokovanie žiadosti nájomcu o povolenie prestavby nájomných nebytových priestorov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov so žiadosťou o povolenie k prestavbe
nájomných priestorov kaderníctva. Predmetom prestavby bude vybúranie priečky z dôvodu zväčšenia
priestoru, výmena vchodových dverí za väčšie a výmena radiátora. Náklady na rekonštrukciu nájomných
nebytových priestorov uhradí nájomca. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 112/2017/16
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
realizáciu stavebných úprav nájomných nebytových priestorov kaderníctva, ktorých
nájomcom je Jana Hovancová, Námestie sv. Martina 91, 082 71 Lipany
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 17: Návrh na schválenie verejného zhromaždenia
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol uskutočniť verejné zhromaždenie občanov obce Torysa,
zamerané na informovanie verejnosti o dianí, činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa. Zároveň
pozval všetkých poslancov na verejné zhromaždenie s poukázaním, že občania sa dopytujú prítomnosti
poslancov na verejných zhromaždeniach. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 113/2017/17
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
konanie verejného zhromaždenia občanov obce Torysa za účelom prerokovania otázok
súčasného stavu rozvoja obce a jej hospodárenia za rok 2017 a informovania verejnosti
o činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa na rok 2018, ktoré sa uskutoční
v mesiacoch december 2017 – január 2018
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 18: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom nasledujúce informácie:
a) V súčasnej dobe sa uskutoční stavebné konanie k stavbe „Bytový dom v obci Torysa 12 b. j., bežný
štandard“. Bytový dom bude umiestnený na obecnom pozemku v zastavanej časti obce.
Navrhovaný bytový dom je trojpodlažný bez podpivničenia so sedlovou strechou. Budova bude
obsahovať 2x 1-izbové, 4x 2-izbové a 6x 3-izbové byty.
b) V I. polroku 2018 obec pripraví podklady na spracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe
telocvične. Dôvodom je značný záujem občanov, predovšetkým mládeže o športovanie, keďže
v obci sa nenachádzajú žiadne priestory na realizáciu športových aktivít.
Starosta obce okrem toho oboznámil poslancov so stratégiou ďalšieho rozvoja obce, a to s realizáciou
projektových zámerov na rok 2018 nasledovne: výstavba chodníka Markovec pri ceste III/3193, obnova
miestnej komunikácie v lokalite Dzedzina, výstavba zberného dvora, vodohospodárska úprava toku
Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa, oprava strechy Domu nádeje,
vodovod IBV Rovinky a Záhrady, výstavba multifunkčného ihriska a rekonštrukcia materskej školy,
príprava opatrení a realizácia IBV Rovinky – plynofikácia, príprava opatrení k rozšíreniu elektrifikácie IBV
Rovinky – 2. etapa, rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému, rekonštrukcia priestorov športoviska
(tribúna), príprava opatrení k výstavbe detských športovísk v lokalitách Nižný koniec a IBV a mnoho
ďalších zámerov, ktoré budú priebežne prehodnocované počas roka 2018 na zasadnutiach obecných komisií
ako aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
K bodu 19: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom návrh kúpnej zmluvy na
odkúpenie nebytových priestorov v budove Polyfunkčného objektu v Toryse pre účely zriadenia ambulancií
lekárov a lekárne. Kúpna cena nehnuteľností je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 163 000,- Eur
s DPH. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 114/2017/19
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) schvaľuje odkúpenie nebytových priestorov pre účely zriadenia ambulancií lekárov a lekárne, ktoré sa
nachádzajú na prízemí Polyfunkčného domu v Toryse, súpisné číslo 398, ktorý je
postavený na pozemku KN – C parcelné číslo 293/498, k. ú. Torysa, a to od predávajúceho:
INVESTA BM s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
b) schvaľuje

kúpnu cenu nehnuteľností vo výške 163 000,00 Eur s DPH

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní 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 20: Návrh na schválenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol poslancom návrh zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy na stavbu „Bytový dom v obci Torysa 12 b. j., bežný štandard“, na parcele registra C KN parcelné
číslo 293/513, ktorej súčasťou je aj vybudovanie technickej vybavenosti k Bytovému domu na parcele
registra C KN parcelné číslo 293/468. Predpokladaný celkový počet bytov v bytovom objekte je 12, a to 6x
3-izbové, 4x 2-izbové, 2x 1-izbové. Predpokladaná celková podlahová plocha všetkých bytov v bytovom
objekte predstavuje výmeru 705,78 m², pričom predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov je 58,815
m². Kúpna cena bytov činí 642 259,80 Eur, kúpna cena technickej vybavenosti predstavuje sumu 35 938,00
Eur. Dohodnutá kúpna cena bude uhradená z finančných prostriedkov získaných formou úveru zo štátneho
fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 115/2017/20
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
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim: EKO SVIP,
s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov a budúcim kupujúcim: Obec Torysa, 082 76 Torysa
28, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu na odkúpenie
stavby: „Bytový dom v obci Torysa 12 b. j., bežný štandard“, na parcele registra C - KN
parcelné číslo 293/513, k. ú. Torysa, v celkovej hodnote 642 259, 80 Eur s DPH, vrátane
technickej vybavenosti k Bytovému domu v členení: spevnené plochy, vodovodná prípojka,
kanalizácia splašková, plynová prípojka, NN prípojka, ktoré budú zhotovené na parcele C –
KN parcelné číslo 293/468, k. ú. Torysa, v celkovej hodnote 35 938,00 Eur
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 21: Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na schválenie mimoriadnej odmeny
poslancovi obecného zastupiteľstva Ing. Petrovi Sabolovi, PhD., za plnenie úloh pri zastupovaní starostu
obce počas letnej dovolenky v priebehu troch rokov a za aktívnu činnosť pri riešení štátneho stavebného
dohľadu nelegálnych chatrčí v rómskej osade. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 116/2017/21
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
mimoriadnu odmenu poslancovi Obecného zastupiteľstva v Toryse Ing. Petrovi Sabolovi,
PhD., v sume 300,00 Eur
Hlasovanie:
za:

7

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

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
2
0

Ing. Miroslav Ištoňa, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 22: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť ako aj za
spoluprácu počas celého roka 2017, pozval poslancov na 5. Štefanský ples, ktorý organizuje Obec Torysa
a Pizzeria Torysa a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20:45 hod.

Overovatelia zápisnice:

..................................................
Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.

V Toryse, 12.12.2017
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................
Jozef lazorík, v.r.

..........................................
Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

