ZÁPI SN ICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 12. decembra 2019 o 16:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav
Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Zapisovateľka:
Mgr. Alžbeta Bodnárová
Ekonomická pracovníčka obce: Terézia Sabolová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Torysa
Návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Návrh VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Torysa
Návrh na schválenie Sadzobníka správnych poplatkov obce Torysa
Návrh na schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2020
Návrh na zrušenie viacúčelového ihriska v správe majetku ZŠ s MŠ Torysa
Návrh na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 96/2018/14 zo dňa 30.11.2018
Návrh na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 43/2019/15 zo dňa 11.04.2019
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2019
Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
Prerokovanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
Prerokovanie žiadosti spoločnosti MM-Networks s.r.o.
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Ôsme 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 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2019 zo dňa
12.12.2019

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč,
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 Mgr. Stanislav Angelovič a Anna Jaššová, 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 Anna Jaššová 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 Hudymáč,
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 Bc. Petra Tarasoviča a za
členov Jozefa Ištoňu a Stanislava Hudymača. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 96/2019/3
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 – Bc. Peter Tarasovič
Členov návrhovej komisie – Jozef Ištoňa a Stanislav Hudymač
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo 6. a 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení zo 6.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 15.08.2019 a zo 7. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Toryse zo dňa 13.09.2019.

Uznesenie č. 97/2019/4
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
a) plnenie uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 15.08.2019
b) plnenie uznesení zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 13.09.2019
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol
prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 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 plnenia príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2019
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 98/2019/5
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2020 a poveruje ho
vykonaním
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poveril poslanca Mgr. Stanislavovi Angelovičovi, aby oboznámil
poslancov so správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018. Správu
vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka spoločnosti Hirekon, s.r.o. Prešov, kde konštatuje, že
konsolidovanú účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie
konsolidovaného celku k 31. decembru 2018 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V správe
sa okrem iného uvádza, že dcérska spoločnosť VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným už niekoľko po
sebe nasledujúcich účtovných období vykazuje stav, keď záväzky spoločnosti prevyšujú jej aktíva. Do
dátumu overenia konsolidovanej účtovnej závierky obec nerozhodla, akým spôsobom mieni tento stav
usporiadať. Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa k predmetnej skutočnosti podotkol, že obecné zastupiteľstvo

v minulosti uznesením schválilo zrušenie VPS, spol. s r.o., no doposiaľ sa tak nestalo. Starosta obce
objasnil, že zrušenie uvedenej spoločnosti je zložitý a zdĺhavý proces, na ktorom sa podieľa právny
zástupca obce. V správe je uvedený skutkový stav, ktorý bol zistený počas auditu konsolidovanej účtovnej
závierky.
Uznesenie č. 99/2019/6
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
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce
Torysa za rok 2018
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
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. 2/2019. V príjmovej časti bežný rozpočet bol navýšený o 89 992 €, kapitálový
rozpočet o 123 902 € a finančné operácie o 36 516 €. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet navýšil o 48
522 €, kapitálový rozpočet o 151 490 € a finančné operácie o 11 200 €.
Predmetom úpravy rozpočtu v príjmovej časti je zvýšenie výnosu dane z príjmov, v kapitálovom
rozpočte poskytnutie dotácie na stavbu „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa – SO 05 Vodovod“,
poskytnutie dotácie na kamerový systém, na rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestnych komunikácií.
Finančné operácie – čerpanie úveru na spolufinancovanie projektu stavby „Torysa – IBV Rovinky
a Záhrady – I. etapa – SO 05 Vodovod“ a prijatie finančnej zábezpeky na projekt „Zberný dvor Torysa“.
Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvýšil o výdavky na mzdy a odvody pre terénnych sociálnych
pracovníkov a tiež na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných cez Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny. Kapitálový rozpočet – realizácia vodovodu v rámci stavby „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady – I.
etapa a rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestnych komunikácií. Finančné operácie – vrátenie
finančnej zábezpeky na Zberný dvor Torysa. Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Uznesenie č. 100/2019/7
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. 2/2020
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 8: Návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Torysa
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Torysa, keďže doteraz platné VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v roku 2005.

Účelom tohto VZN je spresniť postup pri poskytovaní dotácií obce právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom v súlade s platnou právnou úpravou, určiť podmienky poskytovania dotácií, účel použitia
dotácie, spôsob predkladania, spôsob poskytnutia, zúčtovania, kontroly dotácie a sankcie za porušenie
finančnej disciplíny. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 101/2019/8
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Starosta obce odovzdal slovo p. Terézii Sabolovej, ekonomickej pracovníčke obecného úradu, ktorá
predložila poslancom návrh VZN č. 6/2019, kde sa určila výška dotácie na žiaka a dieťa školského
zariadenia na rok 2020 v materskej škole, školskej jedálni, v školskom klube detí a v centre voľného času
na základe návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa. Poslanci o návrhu VZN č. 6/2019 rokovali.
Uznesenie č. 102/2019/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 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 Berdis, Staniskav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič

K bodu 10: Návrh VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
Starosta obce opätovne poveril p. Sabolovú, aby oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 7/2019.
K zvýšeniu poplatkov dochádza v súvislosti s legislatívnymi zmenami prijatými v NR SR. Vláda neposiela
samosprávam adekvátne zdroje za tzv. prenesený výkon, ktorý v mene štátu samosprávy vykonávajú, preto
ho obce dotujú z vlastných zdrojov.
Špecifický je poplatok za komunálny odpad, ktorý by mal byť stanovený v takej výške, aby výnosy z neho
pokrývali výdavky obce súvisiace s odvozom, spracovaním a likvidáciou odpadov, teda s činnosťou, na
ktorú sa vyberá. Keďže došlo k výraznému nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so
zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov pre fyzické osoby - občanov, pre fyzické osoby –
podnikateľov, živnostníkov na území obce Torysa a pre právnické osoby, je potrebné upraviť výšku

miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak, aby sa príjem vyrovnal výdavkom
za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Poslanci o návrhu VZN č. 7/2019 rokovali.
Uznesenie č. 103/2019/10
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. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Návrh na schválenie Sadzobníka správnych poplatkov obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh Sadzobníka správnych poplatkov,
ktorého predmetom je úprava niektorých úhrad za služby, poskytovaných obcou Torysa a vykonávaných
obecným úradom. Zároveň odôvodnil úpravy tohto sadzobníka podľa jednotlivých položiek. Poslanec Bc.
Peter Tarasovič navrhol zvýšiť poplatok za jedno vyhlásenie v obecnom rozhlase pre občanov, FO a PO
z pôvodných 2,00 € na 3,00 €. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 104/2019/11
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
Sadzobník správnych poplatkov obce Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 12: Návrh na schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2020
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa
Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 bolo spracované na základe predloženého návrhu
rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 –
2022 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.
Následne starosta obce Ing. Jozef Stedina odovzdal slovo ekonomickej pracovníčke obecného
úradu v Toryse p. Sabolovej, ktorá oboznámila poslancov o podrobnostiach k jednotlivým položkám
rozpočtu obce na rok 2020.

Uznesenie č. 105/2019/12a
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 k navrhovanému rozpočtu obce Torysa
na rok 2020
Hlasovanie:
za:
9
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Staniskav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD., Bc. Peter Tarasovič
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2020.
Príjmy
Obec
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Školstvo
SPOLU príjmy

Výdavky

1 057 773 Eur
0
25 000 Eur
37 800 Eur
1 120 573 Eur

Obec
Bežné výdavky
444 893 Eur
Kapitálové výdavky
129 450 Eur
Finančné operácie
52 540
Školstvo
493 690 Eur
SPOLU výdavky 1 120 573 Eur
Uznesenie č. 106/2019/12b

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 2020
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 13: Návrh na zrušenie viacúčelového ihriska v správe majetku ZŠ s MŠ Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov s návrhom na zrušenie viacúčelového
ihriska, ktoré je v správe rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Torysa. Dôvodom je
výstavba bytového domu na pozemku parcelné číslo KN – C č. 293/86, na ktorom bolo zriadené
viacúčelové ihrisko.
Uznesenie č. 107/2019/13
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ruší viacúčelové ihrisko v správe rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Torysa
v obstarávacej cene 6 711,02 Eur z dôvodu umiestnenia stavby „Bytový dom v obci Torysa 12 b. j.,
bežný štandard“ na parcele KN – C č. 293/86, k. ú. Torysa

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 14: Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 96/2018/14 zo dňa
30.11.2018
Starosta obce poinformoval poslancov, že Obci Torysa bola v roku 2018 doručená žiadosť p. Pavla
Čižmára o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, t. j. novovytvorených parciel KN – C parcelné číslo
293/516 o výmere 121m², druh pozemku: Ostatné plochy, a KN – C parcelné číslo 293/517 o výmere 504
m², druh pozemku: Ostatné plochy, ktoré vznikli z pozemku KN – E parcelné číslo 2009, druh pozemku:
Ostatné plochy, o výmere 9051m², ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1440, k.ú. Torysa. Dôvodom
odkúpenia je dlhodobé užívanie uvedených pozemkov, o ktoré sa stará ako o svoje vlastné. Obecný úrad
predložil materiál na odpredaj pozemku manželom Čižmárovým v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že tieto pozemky bezprostredne súvisia s pozemkami a nehnuteľnosťami vo vlastníctve manželov
Čižmárových a obec v súčasnosti tieto pozemky nevyužíva.
Zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 96/2018/14 zo dňa 30.11.2018.
Prevod vlastníctva pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 43/2019/15 zo dňa 11.04.2019 za cenu 8,00 Eur / 1 m², t. j. za 625 m² spolu 5 000,- Eur.
V súlade s prijatým uznesením obecného zastupiteľstva Obec Torysa listom vyzvala manželov
Čižmárových k podpisu Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva a úhrade kúpnej ceny v sume 5 000,- Eur.
Na základe uvedenej výzvy manželia Čižmárovi listom požiadali Obec Torysa o prehodnotenie výšky
kúpnej ceny nehnuteľností. Pán Pavol Čižmár bol pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Toryse
dňa 13.09.2019 za účelom podania vysvetlenia k predmetnej žiadosti, kde poznamenal, že sa jedná
o privysokú sumu a žiadal zohľadniť inžinierske siete (vodovod a kanalizáciu), ktoré prechádzajú cez tento
pozemok. Ďalej podotkol, že uvedený pozemok v súčasnosti využíva iba na záhradkárske účely a do
budúcna ho neplánuje použiť ako stavebný pozemok.
Kúpna zmluva nebola podpísaná. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na
zrušenie uznesenia č. 96/2018/14 zo dňa 30.11.2018 - Zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v prospech manželov Čižmárových, Torysa 305. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 108/2019/14
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ruší Uznesenie č. 96/2018/14 zo dňa 30.11.2018 – Zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre manželov Čižmárových, Torysa 305
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 15: Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 43/2019/15 zo dňa
11.04.2019
V súvislosti s predošlým bodom rokovania č. 14 starosta obce predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na zrušenie uznesenia č. 43/2019/15 zo dňa 11.04.2019 - Predaj majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Čižmárových, Torysa 305. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 109/2019/15
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ruší Uznesenie č. 43/2019/15 zo dňa 11.04.2019 – Predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre manželov Čižmárových, Torysa 305
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 16: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce nanovo predložil poslancom zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v prospech manželov Čižmároých, ktorí majú záujem o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce Torysa z dôvodu ich dlhodobého užívania na záhradkárske účely, čím tieto pozemky
obhospodarujú, udržiavajú a tým ich zhodnocujú. Na základe predloženého geometrického plánu číslo G164/2018 na určenie vlastníckych práv p. č. 293/517 poslanci posúdili, že odčlenenie pozemkov na
odkúpenie nie je zakreslené v jednej stavebnej čiare a preto navrhujú predložiť nový geometrický plán
s možnosťou vyhradenia obce pre ďalších budúcich záujemcov.
Uznesenie č. 110/2019/16
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech manželov
Čižmárových, bytom Torysa č. 305
odporúča

predložiť nový geometrický plán so zakreslením odčlenenia pozemkov v jednej stavebnej
čiare

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 17: 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 Bujňákových, bytom Torysa č. 287, ktorí

požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce z dôvodu jeho dlhodobého užívania. Na základe
predloženého geometrického plánu číslo G1-497/2019 na určenie vlastníckych práv p. č. 293/522 poslanci
posúdili, že odčlenenie pozemku, ktorý je predmetom odkúpenia, nie je zakreslené v jednej stavebnej čiare
a preto navrhujú predložiť nový geometrický plán s možnosťou vyhradenia obce pre ďalších budúcich
záujemcov.
Uznesenie č. 111/2019/17
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech manželov
Bujňákových, bytom Torysa č. 287
odporúča

predložiť nový geometrický plán so zakreslením odčlenenia pozemkov v jednej stavebnej
čiare

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 18: 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 Jána Klembaru, bytom Torysa č. 125, ktorý požiadal o
odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Na základe predloženého geometrického plánu číslo G1-461/2019
na určenie vlastníckych práv p. č. 293/521 poslanci posúdili, že odčlenenie pozemku, ktorý je predmetom
odkúpenia, nie je zakreslené v jednej stavebnej čiare a preto navrhujú predložiť nový geometrický plán
s možnosťou vyhradenia obce pre ďalších budúcich záujemcov.
Uznesenie č. 112/2019/18
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 zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Jána
Klembaru, bytom Torysa č. 125
odporúča
čiare

predložiť nový geometrický plán so zakreslením odčlenenia pozemkov v jednej stavebnej

Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 19: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2019
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 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: Matej Križalkovič
Požiarna ochrana: Ing. Miroslav Ištoňa
VPS, spol. s r.o. Torysa: Stanislav Hudymač
Vyraďovacia komisia: Mgr. Stanislav Angelovič
Ústredná inventarizačná komisia: Jozef Berdis
Uznesenie č. 113/2019/19
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2019
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 20: Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
Starosta obce upovedomil poslancov s návrhom zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS
Horná Torysa, predmetom ktorej je založenie združenia, ktorého účelom bude vzájomná spolupráca,
pomoc, formovanie spoločných záujmov a koordinácia spoločných postupov v celej šírke problematiky
miestnej samosprávy. Založením združenia dochádza k zmluvnej spolupráci medzi oboma mestami okresu
Sabinov, všetkými obcami okresu Sabinov a obce Vyšný Slavkov. Právnym základom navrhovanej zmluvy
o združení je tretia časť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení venujúca sa spolupráci obcí na
zmluvnom základe za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. Pre platnosť zmluvy týkajúcej
sa medziobecnej spolupráce je potrebné, aby okrem podpisu primátormi miest/starostov obcí bola zmluva
vopred schválená mestským/obecným zastupiteľstvom každého zúčastneného mesta/obce. Poslanci
o návrhu zmluvy rokovali.
Uznesenie č. 114/2019/20
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
podľa § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu o združení
právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 21: Prerokovanie 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 2019 – 2020. 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. 115/2019/21
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
poskytnutie sály kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy členov
Stolnotenisového klubu Torysa v mesiacoch september 2019 – máj 2020. 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:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 22: Prerokovanie žiadosti spoločnosti MM-Networks s.r.o.
Starosta obce upovedomil poslancov so žiadosťou spoločnosti MM-Networks s.r.o., ktorá požiadala
o súhlas s investičným zámerom „Ftth – Optická sieť Torysa“. Jedná sa o zavedenie internetovej
telekomunikačnej siete na území obce. Nakoľko táto spoločnosť má v našej obci množstvo existujúcich
zákazníkov, plánuje poskytnúť kvalitnejšie služby, čo sa týka kvality ako aj ceny v porovnaní
s konkurenčnými spoločnosťami. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 116/2019/22
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 investičným zámerom spoločnosti MM-Networks s.r.o., Námestie sv. Martina 39, Lipany
k umiestneniu líniovej telekomunikačnej siete „Ftth – Optická sieť Torysa“
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 23: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) Amatérske športové združenie Sokol Torysa listom požiadalo o povolenie na usporiadanie disko zábavy
v sále kultúrneho domu v Toryse, a t. na Silvestra 31.12.2019.

Uznesenie č. 117/2019/23a
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
žiadosť AŠZ Sokol Torysa o usporiadanie disko zábavy dňa 31.12.2019 v sále
kultúrneho domu v Toryse
súhlasí
s prenájmom kultúrneho domu pre Amatérske športové združenie Sokol Torysa za
účelom usporiadania disko zábavy dňa 31.12.2019 bezodplatne
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

b) Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke v Prešove dáva do
pozornosti verejnú zbierku, prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej
situácie mnohých dotknutých rodín. Mesto Prešov zriadilo verejný účet, na ktorý môžu ľudia
prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Všetky finančné
prostriedky poslané na tento účet budú použité pre zabezpečenie základných potrieb občanov dotknutých
tragédiou.
Uznesenie č. 118/2019/23b
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
poskytnutie finančných prostriedkov na zmiernenie zložitej finančnej situácie pre
rodiny po výbuchu plynu v Prešove maximálne do výšky 500,- Eur
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

c) Občianske združenie Podaj ďalej pôsobí na území mesta Prešov a dlhodobo sa venuje pomoci ľuďom
v núdzi. Aj v tejto ťažkej životnej situácii chcú pomôcť rodinám, ktoré pri výbuchu plynu prišli o svoj
domov. Jednou z pomoci je aj myšlienka zrušiť silvestrovský ohňostroj a venovať minútu ticha obetiam
výbuchu plynu v Prešove. Ušetrené peniaze je možné vložiť na transparentný účet mesta Prešov, ktorý
bol zriadený na účely finančnej podpory rodín dotknutých touto smutnou udalosťou. Tu je ten priestor,
aby sme sa všetci zastavili a porozmýšľali, že sú udalosti, ktoré nás poznačia a raz sa môžu týkať
každého z nás.
Uznesenie č. 119/2019/23c
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informáciu starostu obce o zrušení silvestrovského ohňostroja na území obce
Torysa na podporu spolupatričnosti s ľuďmi, ktorých postihol tragický výbuch na
Mukačevskej ulici v Prešove
odporúča

občanom obce Torysa upustiť od používania pyrotechnických výrobkov

v predvianočnom období, počas vianočných sviatkov, Silvestra a novoročných
sviatkov
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 24: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť ako aj za
spoluprácu počas celého roka 2019. Zároveň pozval poslancov na 7. Štefanský ples, ktorý organizuje Obec
Torysa a Pizzeria Torysa, tiež na 20. ročník výstupu na Homôlku a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Torysa o 20.00 hod.
Overovatelia zápisnice:

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

V Toryse, 16.12.2019
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................
Anna Jaššová, v.r.

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

