ZÁPI SN ICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 13. septembra 2019 o 19:30 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Zapisovateľka:

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
Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomný:
Kontrolór obce:

Ing. Stanislav Turák

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry v obci Torysa“
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Siedme mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 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 a vyzval ich, 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 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 zo dňa
13.09.2019
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 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Bc. Peter Tarasovič a Jozef Berdis, 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 Bc. Peter Tarasovič
a Jozef Berdis a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová

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 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Annu Jaššovú a za členov
Stanislava Hudymača a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 88/2019/3
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 – Anna Jaššová
Členov návrhovej komisie – Stanislav Hudymač 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 4: Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že obec Torysa na základe
Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky OPLZ-PO6-SC611-2019-1 podáva žiadosť o nenávratný
finančný príspevok pre projekt s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa“.
Predmetná stavba sa skladá z dvoch samostatných stavieb:
- Torysa, IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa, SO 02 Komunikácie a chodníky- jedná sa o I. fázu
výstavby časti komunikácie MK3
- Torysa – rekonštrukcia chodníka popri ceste III/3193 – jedná sa o samostatnú stavbu, ktorá rieši
rekonštrukciu chodníkov a súvisiaceho nefunkčného odvodnenia cesty III/3193. Rekonštrukcia
pozostáva z výmeny obrubníkov a dlažby v lokalite Poddubje.
Realizácia projektu plne nadväzuje na existujúcu infraštruktúru, najmä existujúcu sieť chodníkov pre
peších a miestnych komunikácií. Rekonštrukciou a dobudovaním chodníkov a miestnych komunikácií sa
vytvorí komplexná sieť umožňujúca bezpečnú dostupnosť obyvateľom záujmového územia k občianskej
vybavenosti. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 89/2019/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
a platným územným plánom obce
b) povinné spolufinancovanie projektu min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
c) financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa“
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
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 5: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) Spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. ponúka pre obce jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie
množstva odpadu priamo z domácností. Vďaka systému má samospráva odpad pod kontrolou a zlepší
kvalitu životného prostredia na svojom území. Evidencia umožní obci získať prehľad o tom, kde
a v akom množstve odpad vzniká. Vďaka tomu môže zaviesť spravodlivý systém a motivovať
domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Zároveň pomôže predísť
výraznému zvyšovaniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej
domácnosti za vyprodukovaný odpad. Zavedením evidenčného systému odpadov (ELWIS) obec získa
presný prehľad o všetkých vyprázdnených nádobách, vyzbieraných vreciach a o zapojená všetkých
domácností a iných subjektov do zberu. Tieto opatrenia umožnia lepšie nastavenie odpadového
hospodárstva. Vďaka lepšiemu triedeniu občanov nebude obec nútená výrazne zvyšovať poplatky.
Cieľom je, aby občania vedeli, že zodpovedný prístup k odpadu sa oplatí. Peniaze, ktoré „nevyhodia“ na
skládku môže obec využiť na zmysluplné projekty a rozvoj.
Uznesenie č. 90/2019/5a
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
informáciu starostu obce o možnosti zavedenia evidenčného systému odpadov
ELWIS, ktorý je navrhnutý na podmienky slovenských samospráv a v súlade so
slovenskou legislatívou
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

b) Starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo p. Pavlovi Čižmárovi, bytom Torysa č.305, ktorý sa
dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom podania vysvetlenia k prehodnoteniu kúpnej

ceny nehnuteľností za odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Torysa. Jedná sa o novovytvorené
parcely v zmysle geometrického plánu č. 208/2018, a to parcela registra C KN parcelné číslo 293/516
o výmere 121 m² a C KN parcelné číslo 293/517o výmere 504 m², odčlenených z parcely registra E KN
č. 2009, evidovanej na liste vlastníctva č. 1440, ktorých cena bola schválená uznesením Obecného
zastupiteľstva v Toryse č. 43/2019/15 zo dňa 11.04.2019 v celkovej sume 5 000,- Eur. Pán Čižmár
poznamenal, že je to privysoká suma a žiada zohľadniť inžinierske siete, a to vodovod a kanalizáciu,
ktoré prechádzajú cez tento pozemok. Pán Pavol Čižmár v súčasnosti uvedený pozemok využíva iba na
záhradkárske účely a neplánuje ho použiť ako stavebný pozemok.
Uznesenie č. 91/2019/5b
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
podanie vysvetlenia p. Pavla Čižmára k prehodnoteniu kúpnej ceny za odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce Torysa
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

c) Starosta obce podal prítomným poslancom informáciu, že v súčasnosti v obci Torysa prebieha napojenie
vodovodných prípojok na parcelách v lokalite IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa. Poplatok za realizáciu
vodovodnej prípojky pre záujemcov, ktorí podali žiadosť o napojenie je nasledovný:
 dodanie a montáž – navŕtavací pás, teleskopická súprava, ventilový poklop, 1 ks – 248,60 Eur s
DPH; fakturácia bude na základe skutočne zrealizovaných kusov prípojok (cena za ks x počet
prípojok)
 zemné práce pre 1 bm prípojky s dodaním materiálu (výkop ryhy, rúra, montáž, zásyp ryhy), 1 bm
prípojky – 58,08 Eur s DPH; fakturácia bude na základe skutočne zrealizovaných metrov prípojok
(cena za bm prípojky x dĺžka jednotlivých prípojok).
Starosta obce pripomenul poslancom, či je potrebné pripraviť podklady aj finančné prostriedky
k plynofikácii IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa do budúcna, pričom podotkol, že projekt plynofikácie
je v plnom rozsahu na náklady obce.
Uznesenie č.92/2019/5c
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
informáciu starostu obce o realizácii napojenia vodovodných prípojok na
pozemkoch v lokalite IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

d) Starosta obce vyzval poslancov na predkladanie návrhov k rozvoju obce Torysa na kalendárny rok 2020

písomne do rozpočtu obce na rok 2020.
Uznesenie č. 93/2019/5d
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
výzvu starostu obce na predkladanie návrhov k rozvoju obce Torysa na kalendárny
rok 2020 a následné zapracovanie nákladov do rozpočtu obce na rok 2020
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

e) Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov o založení občianskeho združenia
Folklórna skupina Jána Lazoríka Krivany – Torysa o.z., ktorú obec Torysa a obec Krivany podporia
formou dotácie z rozpočtov obcí na rok 2020. Občianske združenie bude fungovať pre potreby
obce Torysa a Krivany s cieľom pozdvihnúť folklór v obciach a v regióne Hornej Torysy.
Uznesenie č. 94/2019/5e
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
informáciu starostu obce o založení občianskeho združenia
Folklórna skupina Jána Lazoríka Krivany – Torysa o.z., Záhradná 46,
082 71 Krivany
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

f) Starosta obce Ing. Jozef Stedina pripomenul, že obec Torysa a Pizzeria Torysa opätovne zorganizujú 7.
ročník podujatia Štefanský ples v roku 2019.
Uznesenie č. 95/2019/5f
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
usporiadanie 7. ročníka podujatia Štefanský ples v obci Torysa dňa 26.12.2019,
ktorý organizuje Obec Torysa a Pizzeria Torysa

K bodu 6: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 21.30 hod.

Overovatelia zápisnice:

..................................................
Bc. Peter Tarasovič, v.r.

V Toryse, 18.09.2019
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................
Jozef Berdis, v.r.

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

