ZÁPI SN ICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 07. decembra 2018 o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Bc. Peter Tarasovič
Hlavný kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Ďalší prítomní:

Miriam Ištoňová, predsedníčka miestnej volebnej komisie
Mária Pavlíková, podpredsedníčka miestnej volebnej komisie
Terézia Sabolová, ekonomická pracovníčka obce
Mgr. Alžbeta Bodnárová, zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Určenie platu starostu obce
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef
Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Stanislav Angelovič a Ing. Peter Sabol,
PhD., 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 Ing. Peter Sabol, PhD. a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta
Bodnárová

K bodu 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Jozef Stedina odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie
p. Miriam Ištoňovej, ktorá oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
Z celkového počtu 1 138 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 693 oprávnených voličov, čo
predstavuje 60,90 %. Platných hlasov odovzdaných pre voľbu starostu bolo 680. O post starostu sa
uchádzali dvaja kandidáti. Kandidát č. 1 – Ing. Martina Sabolová získala celkom 225 hlasov, kandidát
č. 2 – Ing. Jozef Stedina získal celkom 455 hlasov.
Na základe zistených výsledkov miestna volebná komisia vyhlasuje, že starostom obce Torysa
na volebné obdobie 2018 – 2022 po zložení zákonom predpísaného sľubu sa stáva Ing. Jozef Stedina.
Miestna volebná komisia zaregistrovala 18 kandidátov na funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva. Z celkového počtu 1 138 voličov, kandidátom na funkciu poslanca OcZ bolo
odovzdaných 673 platných hlasov. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OcZ v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
1. Peter Sabol, Ing., PhD.
s počtom platných hlasov
329
2. Matej Križalkovič
s počtom platných hlasov
317
3. Jozef Berdis
s počtom platných hlasov
299
4. Stanislav Angelovič, Mgr.
s počtom platných hlasov
287
5. Peter Tarasovič, Bc.
s počtom platných hlasov
285
6. Jozef Ištoňa
s počtom platných hlasov
281
7. Stanislav Hudymač
s počtom platných hlasov
265
8. Anna Jaššová
s počtom platných hlasov
265
9. Miroslav Ištoňa, Ing.
s počtom platných hlasov
249
Zoznam náhradníkov tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 1/2018/3
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Miriam Ištoňová slávnostne odovzdala starostovi
obce osvedčenie o zvolení za starostu a zablahoželala mu k úspechu v komunálnych voľbách.
Následne novozvolený starosta obce Ing. Jozef Stedina zložil sľub starostu obce:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia“. Sľub potvrdil svojim podpisom.
Uznesenie č. 2/2018/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
konštatuje, že
novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Ing. Jozef Stedina vyzval poslanca Ing. Petra Sabola, PhD., aby
v zastúpení zvolených poslancov prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Sľub potvrdili svojim podpisom 9 poslanci. Následne každý prítomný poslanec si prevzal z rúk
predsedníčky miestnej volebnej komisie osvedčenie o zvolení za poslanca.
Uznesenie č. 3/2018/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
konštatuje, že
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Stanislav Angelovič
Jozef Berdis
Stanislav Hudymač
Jozef Ištoňa
Ing. Miroslav Ištoňa
Anna Jaššová
Matej Križalkovič
Ing. Peter Sabol, PhD.
Bc. Peter Tarasovič
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
K bodu 6: Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Jozef Stedina vo svojom príhovore poďakoval občanom obce
Torysa za podporu v komunálnych voľbách, ktorú v treťom volebnom období chápe ako veľký
záväzok, výzvu a zároveň presvedčenie, že občanom záleží na dianí v našej obci. Poďakoval
poslancom pôsobiacim v predchádzajúcom volebnom období za kladný a obetavý prístup k práci
pre obec Torysa, ako aj za námahu a trpezlivosť, ktorú vynaložili počas svojej pôsobnosti.
Poznamenal, že každý z nás potrebuje k svojmu napredovaniu kolektív, rodinu, dobrých
priateľov, spolupracovníkov či poradcov. V novom volebnom období bude potrebné naplno využiť
možnosti hľadania dôvery a spojiť svoje sily v prospech dobrej veci a v prospech toho, aby sa nám
v obci Torysa žilo krajšie a lepšie.
V závere poprial všetkým prítomným k vianočným sviatkom veľa zdravia, šťastia a božieho
požehnania.
Uznesenie č. 4/2018/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu obce
K bodu 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných s programom
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 5/2018/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
07.12.2018
Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

0
0

0

K bodu 8: Voľba návrhovej komisie
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie. Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol
za predsedu Návrhovej komisie Jozefa Ištoňu a za členov Annu Jaššovú a Mateja Križalkoviča.
Uznesenie č. 6/2018/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
a)
zriaďuje
návrhovú komisiu
b)
volí
predsedu – Jozef Ištoňa a členov komisie: Anna Jaššová a Matej Križalkovič
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 9: Určenie platu starostu obce
Starosta obce Ing. Jozef Stedina otvoril zámer k predmetnému bodu a udelil slovo
ekonomickej pracovníčke obecného úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá podala
informáciu k určeniu platu starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 3 ods. 1 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva
Slovenskej republiky v roku 2017 dosiahla 954,00 €. Plat podľa odseku 1 patrí starostovi od dňa
zloženia predpísaného sľubu.
Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov
obce. Pre obec Torysa, ktorá patrí do skupiny 3 podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000, je
stanovený 2,20 násobok. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v § 3 ods. 1 citovaného
zákona. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Pre starostu obce
Torysa navrhujeme zvýšiť plat o 30 %.
Poslanec Mgr. Stanislav Angelovič ocenil doterajšiu prácu a výsledky starostu obce za posledné dve
volebné obdobia a odporučil poslancom schváliť navrhované zvýšenie platu o 30 %.

Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa navrhol ponechať zvýšenie platu tak ako bolo doteraz. Pripomenul, že
plat starostu sa zvýšil aj z dôvodu, že sa zvýšil koeficient z 1,98 na 2,20 násobok. Poslanci o návrhoch
rokovali.
Uznesenie č. 7/2014/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
určuje
plat starostovi obce Torysa Ing. Jozefovi Stedinovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, a to v nasledovnom rozsahu: súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 2,20 s účinnosťou od
07.decembra 2018. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. sa plat s účinnosťou
od 07. decembra 2018 zvyšuje o 30 % mesačne
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymač,
Jozef Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
Ing. Miroslav Ištoňa

K bodu 10: Rôzne
Novozvolený poslanec Ing. Miroslav Ištoňa požiadal o informáciu, aká je v súčasnosti výška
platu starostu obce Torysa a zároveň vyslovil otázku, či výška platu starostu obce bude uvedená
v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia OcZ.
Na základe skutočností uvedených v bode 9 k určeniu platu starostu obce si výšku platu môže
vypočítať každý. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nemožno vyčísliť plat starostu v zápisnici obecného zastupiteľstva.
K bodu 11: Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Torysa o 15:45 hod.
Overovatelia zápisnice:

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

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

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

Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.

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

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 10.12.2018
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

