ZÁPI SN ICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 18. júna 2020 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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Zapisovateľka:
Mgr. Alžbeta Bodnárová
Ekonómka 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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Záverečný účet obce Torysa za rok 2019
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r.o. Torysa
Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2019
Správa o činnosti ZŠ s MŠ Torysa, návrh stratégie rozvoja ZŠ s MŠ
Návrh na schválenie procesu verejného obstarávania na výber stavebnej spoločnosti k výstavbe
telocvične v obci Torysa
Návrh na schválenie realizácie projektu „Vodozádržné oparenia obce Torysa“
Návrh na schválenie nájmu 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
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2020 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných
poslancov je osem 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 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2020 zo dňa
18.06.2020

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Sabol, PhD. a Jozef Ištoňa, za
zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Ing. Peter Sabol, PhD.
a Jozef Ištoňa a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:
8
Mgr. Stanislav Angelovič, Stanislav Hudymáč, Jozef Ištoňa
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Mgr. Peter Tarasovič, MBA
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Mgr. Petra Tarasoviča,
MBA a za členov Stanislava Hudymáča a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 48/2020/3
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a) zriaďuje
Návrhovú komisiu
b) volí
Predsedu návrhovej komisie – Mgr. Peter Tarasovič, MBA
Členov návrhovej komisie – Stanislav Hudymáč a Matej Križalkovič
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 2.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 12.03.2020.
Uznesenie č. 49/2020/4
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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
12.03.2020

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 Jozefovi Ištoňovi, ktorý informoval prítomných poslancov, že v zmysle
platnej legislatívy boli na Obecný úrad v Toryse doručené Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomerov za rok 2019 Ing. Jozefa Stedinu, starostu obce Torysa a majetkové priznanie Ing.
Stanislava Turáka, hlavného kontrolóra obce Torysa a Mgr. Stanislava Holovača, riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa.
Komisia sa oboznámila s oznámeniami a konštatovala, že boli podané v lehote stanovenej zákonom a bez
pripomienok členov komisie.
Uznesenie č. 50/2020/5
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 Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019 Ing. Jozefa Stedinu,
starostu obce Torysa, majetkové priznanie Ing. Stanislava Turáka, hlavného
kontrolóra obce Torysa a Mgr. Stanislava Holovača, riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa, boli
podané v lehote stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec p. Jozef Berdia. Starosta obce
udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol prítomným
poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 nasledovne:
1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Kontrola dodávateľských faktúr obce Torysa za obdobie roku 2019
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu
na roky 2022 – 2023
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 51/2020/6
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 2. 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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Starosta obce 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. 3/2019 zo dňa 30.12.2019. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti a vo
výdavkovej časti bol presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami, pričom celkový
rozpočet sa nemenil. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 52/2020/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 8: Záverečný účet obce Torysa za rok 2019
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo ekonomickej pracovníčke obecného
úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá podala správu o hospodárení obce Torysa za rok 2019
a informovala o stave záverečného účtu obce Torysa za rok 2019 nasledovne:
Bežné príjmy
Najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce Torysa tvoria daňové príjmy – výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve. Predpokladaná schválená výška tohto príjmu bola stanovená na 520 000 €. Po
úprave bol očakávaný príjem 574 719,00 €, pričom skutočné plnenie bolo 575 006,99 €, čo je plnenie na
100,05 % v porovnaní s upraveným rozpočtom v tejto položke. Celkové bežné príjmy boli za obec vo
výške 1 075 682,98 € a po započítaní vlastných príjmov rozpočtovej organizácie obce v sume 50 742,07 €
bola výška príjmov bežného rozpočtu 1 126 425,05 €, čo je zvýšenie v porovnaní s rokom 2018
o 117 453,38 €.
Bežné výdavky
Výdavky bežného rozpočtu za rok 2019 boli za obec vo výške 480 877,86 € a v rozpočtovej organizácii
501 130,94 €, čo je spolu 982 008,80 €. V porovnaní s rokom 2018 je to zvýšenie o 90 879,93 € oproti

celkovým bežným výdavkom v roku 2018 vo výške 891 128,87 €. V niektorých položkách došlo
k prekročeniu výdavkov vo finančnom vyjadrení. Aj naďalej je nevyhnutné sledovať zo strany obce vývoj
bežných výdavkov a zastaviť ich prípadný rast v súlade s plnením, resp. neplnením bežných príjmov.
Kapitálové príjmy
V rámci kapitálového rozpočtu v roku 2019 predstavovali príjmy kapitálového rozpočtu spolu sumu
145 328,28 €. Najvyšší podiel na príjmoch kapitálového rozpočtu v roku 2019 predstavuje nenávratný
finančný príspevok na vodovod v rámci projektu „Torysa – IBV – Rovinky a Záhrady z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pričom v roku 2019 bola na tento projekt preinvestovaná suma vo
výške 97 776,09 €.
Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli za obec čerpané vo výške 254 520,54 €, čo predstavuje 85,26 %
čerpanie oproti rozpočtovaným kapitálovým výdavkom rozpočtu 298 523,00 €, pričom pôvodne schválený
rozpočet predpokladal kapitálové výdavky vo výške 72 880,00 €. Najvyššie výdavky boli na výstavbu
vodovodu Rovinky a Záhrady vo výške 162 955,18 €, pričom obec uhradila spoluúčasť na projekte vo
výške 25 316,15 € z vlastných prostriedkov, na ktoré čerpala úver. Ostatné výdavky boli čerpané
z poskytnutej dotácie, ktorá bola vo výške 97 776,09 €.
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky
a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie
majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu
vyššieho územného celku. V roku 2019 príjmové finančné operácie predstavovali výšku 67 245,02 €
a výdavkové finančné operácie boli vo výške 65 902,92 €, čo predstavuje zostatok príjmových finančných
operácií vo výške 1 342,10 €.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave a štruktúre dlhu k 31.12.2019. Z prehľadu vyplýva zostatok
dlhodobého úveru voči bankám k 31.12.2019, ktorý je 297 521,00 €, čo je zníženie oproti roku 2018
o 21 870,12 €. V súvislosti so sledovaním stavu a vývoja dlhu sa v súčasnom období vzhľadom k bežným
príjmom považuje za rizikovú hranicu výška dlhu 675 855,03 €, čo je 60 % príjmov bežného rozpočtu za
rok 2019. Podmienkou prijatia návratných zdrojov financovania je aj dodržanie hranice splátok, ktoré
nesmú prekročiť 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Torysa poskytla dotácie z rozpočtu obce štyrom subjektom v celkovej výške 6 600,00 €.
Údaje o podnikateľskej činnosti
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obec nevykazuje.
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing. Stanislavovi Turákovi,
ktorý k návrhu záverečného účtu obce Torysa za rok 2019 uviedol, že bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh
záverečného účtu obce Torysa za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Uznesenie č. 53/2020/8.1
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 k záverečnému účtu obce Torysa za rok 2019
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:

0
0

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

neprítomní pri hlasovaní:

0
Uznesenie č. 54/2020/8.2

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
OcZ schvaľuje
a) Záverečný účet obce Torysa za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) usporiadanie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške 35 223,99 €, ktorý je po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov 35 333,50 € a po zapojení zostatku príjmových finančných operácií 1 342,10 € vo výške
1 232,59 € na tvorbu rezervného fondu.
c) Prevod zostatku príjmových finančných operácií 1 232,59 € do rezervného fondu.
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 9: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom informáciu o stanovisku nezávislého audítora
k účtovnej závierke za rok 2019, ktoré vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka spoločnosti Hirekon,
s. r. o. Prešov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec Torysa
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 55/2020/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 zákona b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Torysa
za rok 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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 10: Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Starosta obce otvoril predmetný bod programu a vyzval ekonomickú pracovníčku obecného úradu,
aby poinformovala prítomných poslancov s návrhom Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 zo dňa 31.01.2020.
Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu požiadavky jeho predloženia k žiadosti o poskytnutie podpory

zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 12 nájomných bytov bežného štandardu v Toryse a na kúpu
technickej vybavenosti k 12 nájomným bytom bežného štandardu v Toryse. Rozpočtové opatrenie
č. 1/2020 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 56/2020/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 zákona b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 11: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Starosta obce opätovne vyzval ekonomickú pracovníčku obecného úradu, aby poinformovala
prítomných poslancov s návrhom Rozpočtového opatrenia č. 2/2020 zo dňa 31.03.2020. Dôvodom úpravy
rozpočtu v príjmovej časti bolo poskytnutie dotácií pre projekt Torysa – IBV Rovinky a Záhrady, SO 05
Vodovod, Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach II a pre projekt Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny – Praxou k zamestnaniu 2 a následne ich čerpanie vo výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové
opatrenie č. 2/2020 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 57/2020/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 zákona b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 12: Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r.o. Torysa
Ekonomická pracovníčka obecného úradu v Toryse p. Terézia Sabolová informovala o výsledkoch
inventarizácie majetku obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa, v ktorej má obec 100 % podiel.
Inventarizačné komisie vykonali riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2019 na základe príkazného listu starostu obce Torysa.
Uznesenie č. 58/2020/12
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie informáciu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku

a záväzkov k 31.12.2019 Obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r.o. Torysa
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 13: Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2019
Obec Torysa má 100 %-ný podiel v spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa. Ekonomická pracovníčka
obecného úradu p. Terézia Sabolová podala správu o hospodárení spoločnosti v roku 2019. Uviedla, že
spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a vedie iba účtovníctvo ako samostatný
podnikateľský subjekt. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 59/2020/13
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
účtovnú závierku VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2019 pre potreby valného
zhromaždenia a následného uloženia do obchodného registra Okresného súdu v
Prešove
K bodu 14: Správa o činnosti ZŠ s MŠ Torysa, návrh stratégie rozvoja ZŠ s MŠ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina privítal riaditeľa ZŠ s MŠ v Toryse Mgr. Stanislava Holovača,
ktorý prítomným poslancom predložil správu o činnosti školy a program rozvoja ZŠ s MŠ na školský rok
2020/2021. Podrobne poinformoval o počte detí, prihlásených na predškolskú výchovu (MŠ), o počte
žiakov, prihlásených na plnenie povinnej školskej dochádzky (ZŠ), o počte detí, prihlásených na
predškolskú výchovu (MŠ) a na plnenie povinnej školskej dochádzky (ZŠ), ktorí nemajú trvalý pobyt
v obci Torysa. Ďalej oboznámil poslancov s programom rozvoja ZŠ s MŠ na školský rok 2020/2021, a to
na úseku kultúrno-športových aktivít a na úseku originálnych a prenesených kompetencií. Správa o činnosti
ZŠ s MŠ Torysa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 60/2020/14
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu o činnosti ZŠ s MŠ Torysa, program rozvoja ZŠ s MŠ na školský rok
2020/2021
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 15: Návrh na schválenie procesu verejného obstarávania na výber stavebnej spoločnosti
k výstavbe telocvične v obci Torysa
Starosta obce poinformoval prítomných poslancov o prípravných opatreniach k vyhláseniu súťaže
na realizáciu stavby Telocvičňa v obci Torysa. V súčasnosti nie je vyhlásená žiadna výzva z eurofondov, na
ktoré by mohla obec reagovať a investíciu nie je možné pokryť ani z rozpočtu obce. Z uvedeného dôvodu
starosta obce predložil poslancom návrh výstavby telocvične prostredníctvom spoločnosti BFF Central
Europe, ktorá je súčasťou bankovej skupiny BFF Banking Group, pôsobiacej v 9 krajinách Európskej únie.
Spoločnosť má vedúce postavenie na európskom trhu v oblasti špecializovaných finančných služieb pre
verejný sektor a zdravotníctvo. BFF poskytne svoje finančné prostriedky na realizáciu podnikateľských
zámerov obchodných spoločností (s.r.o. alebo a.s.), ktoré sú 100 % vlastnené samosprávou a to vo forme
financovania nákupu majetku. Po realizácii finančnej investície vystaví spoločnosť príslušnej samospráve
(obci) faktúru so splátkovým kalendárom, ktorá bude následne postúpená na BFF. Prvotné zdroje potrebné
na uskutočnenie výstavby zabezpečuje BFF a v spolupráci so zhotoviteľom stavby sú smerované na
realizáciu projektov, ktoré nespĺňajú podmienky pre čerpanie úveru a nie sú vhodné ani pre čerpanie
z fondov EÚ. BFF poskytne krátkodobú pôžičku dodávateľom samospráv na prefinancovanie
dodávateľských faktúr. Pôžička bude zabezpečená pohľadávkami voči samospráve. Splatnosť pôžičky je
postupne, mesačnými splátkami, alebo jednorazovo, na základe vzájomnej dohody. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 61/2020/15
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje proces verejného obstarávania na výber stavebnej spoločnosti k výstavbe telocvične v obci
Torysa
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 16: Návrh na schválenie realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia obce Torysa“
Starosta obce predložil poslancom návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Jedná sa o opatrenia, ktoré zachytávajú
zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov klímy, ako napr. budovanie bioretenčných
systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade),
budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové)
za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene, realizácia
vegetačných striech a pod. Minimálna výška NFP na projekt je 25 000 €, a max. 600 000 €. Spoluúčasť
obce je 5%. Medzi oprávnené výdavky patria stavebné práce, stavebný dozor, vypracovanie projektovej
dokumentácie, externé riadenie projektu a pod. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 62/2020/16
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP a jej spolufinancovanie
Názov projektu: „Vodozádržné opatrenia obce Torysa“
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP—PO2-SC211-2020-62

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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 17: Návrh na schválenie nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že Obecné zastupiteľstvo v Toryse schválilo
dňa 12.03.2020 uznesením č. 41/2020/8 zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre žiadateľa Pohrebné služby Cherubín, s.r.o., 082 76 Torysa 376, ktorý požiadal o prenájom
nebytového priestoru v budove Kultúrneho domu, stavba so súpisným číslom 28 za účelom skladového
priestoru pri sprostredkovaní pohrebných služieb. Poslanci o návrhu nájmu majetku obce rokovali.
Uznesenie č. 63/2020/17
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
-

Nebytový priestor nachádzajúci sa v budove KULTÚRNY DOM so súpisným číslom 28 na parcele
registra C KN parcelné číslo 293/60, evidovanej na liste vlastníctva č. 591, k. ú. Torysa, o výmere
7,97 m²
pre žiadateľa:
Pohrebné služby Cherubín, s.r.o., 082 76 Torysa 376, IČO: 46 955 704

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Uvedený nebytový priestor donedávna slúžil nájomcovi – Jozef Ištoňa, 082 76 Torysa 115 za účelom
sprostredkovania Stávkovej kancelárie TIPOS, TIPSPORT SK. Z dôvodu zániku sprostredkovania
Stávkovej kancelárie TIPOS, TIPSPORT SK bola ku dňu 31.12.2019 uzavretá Dohoda o skončení nájmu
zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom – Obec Torysa, 082 76 Torysa 28
a nájomcom – Jozef Ištoňa, 082 76 Torysa 115.
Súčasný žiadateľ – Pohrebné služby Cherubín, s.r.o., 082 76 Torysa 376 má záujem o prenájom vyššie
identifikovaného nebytového priestoru, ktorý bezprostredne susedí s terajšími nájomnými priestormi
žiadateľa a slúžil by ako skladový priestor pre účely pohrebných služieb.
Výška nájomného sa určuje podľa platných Zásad Obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových
priestorov schválených Obecným zastupiteľstvom v Toryse dňa 01.02.2018, účinné od 01.02.2018
nasledovne:
-

výrobné a skladové priestory: 7,97 m² za cenu 13,66 Eur/m², t.j. 108,87 Eur/ročne

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 18: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina vyslovil nesúhlas s uznesením č. 39/2020/6, ktoré bolo prijaté na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Toryse dňa 12.03.2020. Jedná sa o schválenie zámeru na predaj
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Jána Klembaru, trvale bytom Torysa 125,
za cenu 10,00 € / 1m². Svoj nesúhlas vyjadril nepodpísaním uznesenia („právo veta“). Poukázal, že suma
10,00 € za 1m² je privysoká vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok sa nachádza na štrkovom podklade
v rizikovej oblasti záplavového územia. Pritom je potrebné prihliadať na záujem žiadateľa o odkúpenie
časti obecného pozemku s úmyslom rozšíriť si pozemok vo svojom vlastníctve, čím sa mu scelí jeho
pozemok do tvaru štvorca.
V zmysle § 13 ods. 8 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, „ak bol výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva podľa ods. 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od
jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť“.
Z uvedeného dôvodu starosta obce opätovne predložil poslancom návrh na schválenie zámeru predaja
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Jána Klembaru, bytom Torysa č. 125,
ktorý požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Predmetom predaja je novovytvorený pozemok
KN – C parcelné číslo 293/521 o výmere 95 m², evidovaný na LV č. 1440, k. ú. Torysa, na základe
geometrického plánu č. 54/2019. Predmetná parcela bezprostredne susedí s pozemkom p. Jána Klembaru.
Obec Torysa uvedený pozemok dlhodobo nevyužíva. Za predaj časti obecného pozemku starosta obce
navrhol cenu 6,00 Eur / m². Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 64/2020/18
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
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 číslo 54/2019 na určenie vlastníckych práv p.č. 293/521, vyhotoveným
spoločnosťou Geograf Lipany, Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50 196 341 Matejom
Andraščíkom dňa 29.07.2019, autorizačne overeným Ing. Stanislavom Brenišinom dňa 29.07.2019
a úradne overeným Ing. Vladimírom Dujavom dňa 06.08.2019 pod číslom G1 – 461/2019
novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 293/521, o výmere 95 m², druh pozemku: Ostatné
plochy, ktorý vznikol 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,
a to pre žiadateľa Jána Klembaru, rod. Klembaru, nar. 16.10.1994, trvale bytom 082 76 Torysa 125.
Cena za predaj novovytvoreného pozemku KN – C parcelné číslo 293/521, druh pozemku: Ostatné plochy,
o výmere 95 m2, k.ú. Torysa podľa GP č. 54/2019 je stanovená za 1 m²/ 6,00 Eur.
Celková cena za predaj novovytvoreného pozemku o výmere 95 m² predstavuje sumu
570,00 Eur.
Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad
vlastníckeho práva bude znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Ján Klembara, bytom Torysa č. 125, je vlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1973, k.
ú. Torysa, a to pozemku KN – C parcelné číslo 300/5, druh pozemku: Záhrada, o výmere 195 m², KN – C
parcelné číslo 300/6, druh pozemku: Záhrada, o výmere 122 m² a KN – C 301/1, druh pozemku: Záhrada,
o výmere 47 m², k. ú. Torysa, ktoré bezprostredne susedia s novovytvoreným pozemkom KN – C parcelné
číslo 293/521, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere 95 m², k. ú. Torysa, vytvorený GP č. 54/2019,
ktorý má byť predmetom predaja. Predmetný pozemok sa nachádza na štrkovom podklade v rizikovej

oblasti záplavového územia a obec Torysa ho dlhodobo nevyužíva. Pán Ján Klembara novovytvorený
pozemok KN – C parcelné číslo 293/521, k. ú. Torysa vytvorený GP č. 54/2019 odkupuje za účelom
zabezpečenia pozemku vo svojom vlastníctve, a to k výstavbe oplotenia a k prevencii zamedzenia
vytvárania nelegálnej skládky.
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 19: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina vyslovil nesúhlas s uznesením č. 40/2020/7, ktoré bolo prijaté na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Toryse dňa 12.03.2020. Jedná sa o schválenie zámeru na predaj
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Štefana Kocúreka, trvale bytom Torysa
373, za cenu 10,00 € / 1m². Svoj nesúhlas vyjadril nepodpísaním uznesenia („právo veta“). Poukázal, že
suma 10,00 € za 1m² je privysoká vzhľadom k tomu, že uvedený pozemok je svojim podkladom na
lomových kameňoch a štrkovom základe a hlavne plní funkciu ochrany pred prívalovou vlnou vody na
rieke Torysa. V minulosti uvedený pozemok svojim charakterom bol zarastený burinou, neupravovaný a p.
Štefan Kocúrek ho na vlastné náklady zhodnotil, dlhé roky upravoval a správal sa k nemu ako k vlastnému,
prioritne s úmyslom ochrany pred povodňami. Pripomenul, že na danom pozemku nemožno stavať
akúkoľvek stavbu, keďže sa jedná o rizikové územie, kedy pri každej povodni daný pozemok je zaplavený,
príp. časť pozemku je odplavená.
V zmysle § 13 ods. 8 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, „ak bol výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva podľa ods. 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od
jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť“.
Z uvedeného dôvodu starosta obce opätovne predložil poslancom návrh na schválenie zámeru predaja
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Štefana Kocúreka, bytom Torysa č. 373,
ktorý má záujem o odkúpenie časti pozemku registra E KN parcelné číslo 2051 o výmere 495 m², druh
pozemku: ostatná plocha, zapísanej na LV č.1440, z dôvodu jeho dlhodobého užívania. Obec Torysa
uvedený pozemok nevyužíva. Na základe danej skutočnosti starosta obce za predaj pozemku navrhol sumu
6,00 Eur / m². Poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. upozornil na skutočnosť, že na uvedenom pozemku má
žiadateľ postavené stavby, ktoré bude potrebné vysporiadať v zmysle stavebného zákona. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 65/2020/19
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
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:
časť pozemku KN – E parcelné číslo 2051, druh pozemku: ostatná plocha a nádvorie, o výmere 495 m2,
zapísaný na LV č. 1440, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres Sabinov,
obec Torysa, katastrálne územie Torysa,
a to pre žiadateľov Štefana Kocúreka, rod. Kocúreka, nar. 01.07.1977 a Katarínu Kocúrekovú, rod.
Tomečkovú, nar. 25.05.1982, obaja trvale bytom 082 76 Torysa 373.

Cena za predaj časti pozemku KN – E parcelné číslo 2051, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere
495 m2, k.ú. Torysa je stanovená za 1 m²/6,00 Eur.
Celková cena za predaj časti pozemku o výmere 495 m² predstavuje sumu 2 970,00 Eur.
Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad
vlastníckeho práva bude znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Štefan Kocúrek a manželka Katarína Kocúreková, bytom Torysa č. 373, sú bezpodielovými
spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1297, k. ú. Torysa, a to pozemku KN – C
parcelné číslo 324/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 144 m², k. ú. Torysa a stavby –
rodinný dom so súpisným číslom 373, postavenej na pozemku KN – C parcelné číslo 324/6, druh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 144 m², k. ú. Torysa, nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č.
1297, k. ú. Torysa, a to pozemku KN – C parcelné číslo 323/3, druh pozemku: Záhrada, o výmere 202 m²,
k. ú. Torysa a nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1297, a to pozemku KN – C parcelné číslo
324/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 256 m², k. ú. Torysa, ktoré bezprostredne
susedia s pozemkom KN – E parcelné číslo 2051, druh pozemku: Ostatná plocha, o celkovej výmere 657
m², k. ú. Torysa, ktorý má byť predmetom predaja.
Predmetný pozemok sa nachádza na štrkovom základe v rizikovej oblasti záplavového územia a obec
Torysa ho dlhodobo nevyužíva. Plní predovšetkým funkciu ochrany pred prívalovou vlnou vody na rieke
Torysa. V minulosti uvedený pozemok svojim charakterom bol zarastený burinou, neupravovaný a
Manželia Kocúrekovi pozemok KN – E parcelné číslo 2051, k. ú. Torysa na vlastné náklady zhodnotili,
dlhé roky obhospodarovali, upravovali a správali sa k nemu ako k vlastnému, prioritne s úmyslom ochrany
pred povodňami.
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 20: Rôzne
a) Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy o spolupráci medzi obcou
Torysa a neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov so sídlom Požiarnická 17, Prešov, ktorá definuje
podmienky vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii svojpomocnej výstavby rodinných domov na
území obce, rodinami zo sociálne ohrozených alebo sociálne a priestorovo vylúčených komunít, ktoré žijú
najmä v rómskych komunitách. Cieľom spolupráce je pomôcť rodinám zapojeným do programu výstavby
vymaniť sa z nevhodného sociálneho prostredia a ich začlenenie do spoločnosti. Program zahŕňa
vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebných povolení, sprostredkovanie mikropôžičky na
výstavbu zo Slovenskej sporiteľne, výhodné obstaranie stavebného materiálu a pod. Povinnosťou obce
okrem iného je zabezpečovať na vlastné náklady stavebný dozor a stavebného učiteľa k domom stavaným
Klientmi, poskytnúť súčinnosť pri zriadení a prevádzkovaní požičovne náradia, podporovať pravidelné
splácanie mikropôžičiek tým, že pracovník obce pravidelne kontroluje, či boli splátky zaplatené a ak
neboli, bezodkladne informuje pracovníka Projektu DOM.ov aktivizovať inštitút osobitného príjemcu, ak
klient neplní svoje finančné záväzky voči banke alebo obci súvisiace s výstavbou jeho domu. Klient musí
mať nasporenú sumu 2 000 Eur, aby mohol dostať mikropôžičku. Stavba musí byť postavená do dvoch
rokov.
Uznesenie č. 66/2020/20a
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

prípravné konanie k svojpomocnej výstavbe rodinných domov v rómskej komunite
v spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov, Požiarnická 17, Prešov

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

Jozef Berdis

b) Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., v zastúpení Nevitel, a.s. podal návrh na umiestnenie líniovej stavby
„Optická sieť v obci Torysa“. Účelom líniovej stavby je vybudovanie novej optickej prístupovej siete
v štandarde FTTH výstavbou mikrotrubičkového systému a rekonštrukcia existujúcej telekomunikačnej
siete v obci Torysa. Investícia spočíva vo vybudovaní novej optickej zemnej siete a optických zemných
prípojok do rodinných domov a všetkých objektov občianskej vybavenosti.
Uznesenie č. 67/2020/20b
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
realizáciu líniovej stavby „Optická sieť v obci Torysa“ spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení Nevitel, a.s., Kračanská cesta
40, Dunajská Streda
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

c) Obec Torysa obdŕžala odvolanie p. Jozefa Jendreka, prevádzkovateľa Pohostinstva so súp. č. Torysa 328,
proti rozhodnutiu obce Torysa, ktorým bol vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2020. Predmetom odvolania je zníženie poplatku za TKO z dôvodu uzavretia
prevádzky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s rizikom šírenia COVID19 za obdobie od 14.03.2020 do 25.085.2020.
Uznesenie č. 68/2020/20c
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
zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2020 pre: Pohostinstvo, Jozef Jendrek, Torysa 328, z dôvodu uzavretia
prevádzky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti
s rizikom šírenia COVID-19 za obdobie od 14.03.2020 do 25.085.2020
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:

0
0

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

neprítomní pri hlasovaní:

0

d) Obec Torysa obdŕžala žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, a to parcely registra C KN parcelné
číslo 98/2. Žiadateľom je pán Jozef Huňady, bytom Torysa 151.
Uznesenie č. 69/2020/20d
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
žiadosť p. Jozefa Huňadyho, Torysa 151, o odkúpenie časti obecného pozemku,
parcely registra C KN parcelné číslo 98/2
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

e) Spoločnosť Stavebniny Boysi s.r.o., Torysa 332, predložila obci Torysa písomné stanovisko k možnosti
premiestnenia skladu stavebnín na „Nižný dvor“. Dôvodom je skutočnosť, že pri svojej pracovnej činnosti
sa denno-denne potýkajú s problémom nedostatku miesta na uskladňovanie stavebného materiálu
a značným problémom je aj vykládka stavebného materiálu z kamiónov. Navrhovaným riešením je postaviť
nový sklad stavebnín na pozemkoch v časti obce „Nižný dvor“, smerom od bytoviek po hospodársku
budovu p. Pavlíka.
Uznesenie č. 70/2020/20e
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
návrh spoločnosti Stavebniny Boysi s.r.o., Torysa 332, postaviť nový sklad
stavebnín v časti obce „Nižný dvor“
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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

f) Starosta obce upovedomil poslancov, že 1. ročník akcie „Obecná vatra“, ktorého realizácia bola
naplánovaná dňa 08. mája 2020, sa uskutoční dňa 03.07.2020 so začiatkom o 19.00 hod. v lokalite
Rumanov. Organizáciou uvedenej akcie poveril poslanca Mgr. Petra Tarasoviča, MBA, ktorý je zároveň
predsedom Komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport.
Uznesenie č. 71/2020/20f
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
realizáciu I. ročníka podujatia „Obecná vatra“ dňa 03. júla 2020 so začiatkom
o 19.00 hod. v lokalite Rumanov

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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 15: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť, poprial im
príjemnú, ničím nerušenú dovolenku, načerpanie nových síl, energie a pozitívneho myslenia do ďalšej
poslaneckej práce a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20:45 hod.

Overovatelia zápisnice:

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

V Toryse, 26.06..2020
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................
Jozef Ištoňa, v.r.

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

