ZÁPI SN ICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 10. decembra 2020 o 17:00 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, Ing. Peter Sabol, PhD., Mgr. Peter Tarasovič, MBA
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Zapisovateľka:
Mgr. Alžbeta Bodnárová
Ekonomická pracovníčka obce: Terézia Sabolová, Mgr. Oľga Novická
Neprítomný:

Matej Križalkovič

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Návrh na schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2021
Návrh na schválenie VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
Návrh na schválenie preventivára požiarnej ochrany
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2020
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Piate 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 šesť 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 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2020 zo dňa
10.12.2020
Hlasovanie:
za:

6

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Peter Tarasovič, MBA

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Starosta obce navrhol doplniť program rokovania, a to:
bod č. 16: Návrh na schválenie investičného zámeru a vypracovanie projektovej dokumentácie na
prepojovaciu chodbu medzi ZŠ a MŠ
bod č. 17: Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku originálnych
kompetencií.
Poslanci o návrhoch rokovali.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod programu č. 16: Návrh na schválenie
investičného zámeru a vypracovanie projektovej dokumentácie na prepojovaciu chodbu
medzi ZŠ a MŠ
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Peter Tarasovič, MBA

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod programu č. 17: Návrh na
preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku originálnych
kompetencií.
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jozef Ištoňa a Ing. Miroslav 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 Jozef Ištoňa a Ing.
Miroslav Ištoňa a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Mgr. Petra Tarasoviča,
MBA a za členov Jozefa Berdisa a Stanislava Hudymača. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 84/2020/3
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 – Jozef Berdis a Stanislav Hudymač
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Stanislav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. Starosta obce
Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení zo 4. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 29.10.2020.
Uznesenie č. 85/2020/4
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 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
29.10.2020
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol
prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 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 čerpania výdavkov vybraných položiek rozpočtu obce v roku 2020
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
5. Vypracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 86/2020/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2021 a poveruje ho
vykonaním
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 2019. 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 2019 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. 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. 87/2020/6
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce
Torysa za rok 2019
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
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. 3/2020 zo dňa 30.09.2020. 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. 88/2020/7
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. 3/2020
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

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

0
0

K bodu 8: Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Na zasadnutie sa dostavila poslankyňa Anna Jaššová. Starosta obce vyzval ekonomickú
pracovníčku obecného úradu, aby poinformovala prítomných poslancov s návrhom úpravy rozpočtu na rok
2020. V príjmovej časti boli navýšené dotácie na úseku prenesených kompetencií a na úseku originálnych
kompetencií bola znížená suma o 10 000 €. Celkové prenesené kompetencie po úprave predstavujú výšku
340 724 €, originálne kompetencie 152 178 €, celkové príjmy školy spolu sú 492 902 €.
Kapitálový rozpočet bol navýšený o sumu 244 133 €. Dôvodom bolo poskytnutie dotácie z Ministerstva
dopravy a výstavby SR na výstavbu Bytového domu 12 b.j. vo výške 237 310 € a dotácie na výstavbu
vodovodu v časti obce Rovinky a Záhrady v sume 6 823 €.
Úvery a návratné finančné výpomoci sa navýšili o sumu 558 006 €, a to z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB
na kúpu 12 nájomných bytov bežného štandardu v Toryse a na kúpu technickej vybavenosti k 12
nájomným bytom bežného štandardu v Toryse vo výške 524 660 €, návratná finančná výpomoc
z Ministerstva financií SR vo výške 31 550 € a čerpanie úveru pre projekt „Torysa – IBV Rovinky
a Záhrady – I. etapa“ – SO 05 Vodovod vo výške 1 796 €.
Vo výdavkovej časti bežný rozpočet bol navýšený o 68 122 €, a to z dôvodu vypracovania projektovej
dokumentácie a energetického auditu pre projekty: „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom
inštalácie tepelného čerpadla v Základnej škole v obci Torysa“ a „Zníženie nákladov na energie
prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Materskej škole v obci Torysa“.
Kapitálový rozpočet sa navýšil o sumu 760 101 €, a to najmä z dôvodu čerpania finančných prostriedkov
zo ŠFRB vo výške 524 660 € a z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 237 310 € (Bytový dom, 12
b.j.). Celkový bežný rozpočet po úprave je 531 643 €, kapitálový rozpočet 930 543 €, finančné operácie
118 504 €. Celkové výdavky predstavujú sumu 1 580 690 €.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Príjmy
OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy celkom
Z toho: školstvo
obec

Výdavky
OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky celkom obec
Školstvo
Výdavky celkom

1 162 483 Eur
270 407 Eur
640 702 Eur
2 073 592 Eur
492 902 Eur
1 580 690 Eur

531 643 Eur
930 543 Eur
118 504 Eur
1 580 690 Eur
492 902 Eur
2 073 592 Eur

Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Uznesenie č. 89/2020/8
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
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 9: Návrh na schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2021
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo ekonomickej pracovníčke
obecného úradu v Toryse p. Sabolovej, ktorá oboznámila poslancov o podrobnostiach k jednotlivým
položkám rozpočtu obce na rok 2021.
Následne starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing.
Stanislavovi Turákovi, ktorý predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. Odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu
na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, 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 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 je
spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predložený návrh rozpočtu
zohľadňuje aj všeobecne záväzné nariadenia a interné predpisy obce.
Uznesenie č. 90/2020/9a
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu obce Torysa
na rok 2021
Hlasovanie:
za:
8
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Staniskav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Ing. Peter Sabol, PhD., Mgr. Peter Tarasovič, MBA
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2021.
Príjmy
Obec
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Školstvo
SPOLU príjmy

Výdavky

1 117 284 Eur
0
20 000 Eur
37 906 Eur
1 175 190 Eur

Obec
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Školstvo
SPOLU výdavky

485 613 Eur
79 800 Eur
72 707 Eur
537 070 Eur
1 175 190 Eur

Uznesenie č. 91/2020/9b
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
rozpočet obce Torysa na rok 2021

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 10: Návrh na schválenie VZN č. 2/2020 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. 2/2020, kde sa určila výška dotácie na žiaka a dieťa školského
zariadenia na rok 2021 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. 2/2020 rokovali.
Uznesenie č. 92/2020/10
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. 2/2020 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019. Obec Torysa ako
správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pristúpilo k zvýšeniu
miestneho poplatku za komunálne odpady o 6 % na základe finančných analýz (náklady na zber a uloženie
komunálneho odpadu, výška poplatku za uloženie odpadu).Vypočítaná výška poplatku nie je postačujúca
na vykrytie celého nákladu na jedného občana. K zvýšeniu poplatkov dochádza v súvislosti
s legislatívnymi zmenami prijatými v NR SR. 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 Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 rokovali.
Uznesenie č. 93/2020/11
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
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Torysa

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 12: Návrh na schválenie preventivára požiarnej ochrany obce
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na schválenie preventivára požiarnej
ochrany obce Torysa. Preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou
spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce. Túto funkciu doposiaľ vykonávala
členka DHZ pani Anna Jaššová. Nakoľko však jej odborná spôsobilosť potrebná k tejto činnosti stratila
platnosť, je potrebné nahradiť ju iným preventivárom, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 94/2020/12
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Torysa pani Katarínu Stanekovú
s platnosťou od 01.12.2020
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 13: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2020
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. 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: Jozef Ištoňa
Požiarna ochrana: Mgr. Peter Tarasovič, MBA
VPS, spol. s r.o. Torysa: Matej Križalkovič
Vyraďovacia komisia: Mgr. Stanislav Angelovič
Ústredná inventarizačná komisia: Ing. Peter Sabol, PhD.
Uznesenie č. 95/2020/13
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2020
Hlasovanie:
za:
8
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Staniskav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Ing. Peter Sabol, PhD., Mgr. Peter Tarasovič, MBA

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 14: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) Žiadosť p. Jozefa Saxu, bytom Torysa č. 136 o zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Torysa, parcelné
číslo C-KN 651/2 o výmere 27 m2 a parcely C-KN parcelné číslo 615/8 o výmere 11 m2, katastrálne
územie Torysa, s pozemkom parcelné číslo 541/5 o výmere 20 m2, toho času vo vlastníctve žiadateľa
(budúci vlastníci: Jana Vargová, Michal Revický, Jozef Saxa), z dôvodu nemožnosti používania časti
parcely C-KN 541/5, cez ktorú vedie obecná cesta. Žiadateľ na požadovanej parcele plánuje realizáciu
prístrešku na auto. Predmet tejto žiadosti bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre výstavbu a územné
plánovanie, majetok a financie, ktorá odporúča zaradiť žiadosť p. Jozefa Saxu na prerokovanie na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Spôsob zámeny pozemkov komisia navrhuje podľa dohodnutého
rozdelenia, za prítomnosti stavebnej komisie na miestnom šetrení, podľa požiadaviek p. Jozefa Saxu
a suseda p. Andreja Sontaga.
b) Žiadosť p. Andreja Sontaga a p. Mareka Sontaga, bytom Torysa 138, o odkúpenie parcely C KN
parcelné číslo 651/2, druh pozemku: Ostatná plocha, evidovanej na LV č. 1440, ktorá je vo vlastníctve
obce Torysa. Jedná sa o parcelu, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti ich rodinného domu, na ktorej
majú už roky vybudované inžinierske siete. Predmet tejto žiadosti bude prerokovaný na zasadnutí
Komisie pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie, ktorá pripraví návrh pre ďalšiu činnosť
schvaľovania v obecnom zastupiteľstve.
c) Žiadosť p. Dušana Šašalu, bytom Torysa 313, o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce Torysa C KN
293/299, druh pozemku: Ostatná plocha, o výmere 272 m2, evidovanej na LV č. 591. Pozemok sa
nachádza v tesnej blízkosti pozemku p. Šašalu.
d) Dobrovoľníci obce Torysa v spolupráci s obecným úradom organizujú finančnú zbierku na podporu
výstavby nového pamätného kríža na vrchu Homolka, keďže pôvodný kríž je značne poškodený. Na
uvedenom vrchu samosprávy Združenia obcí Horná Torysa každoročne organizujú posledný deň v roku
peší Silvestrovský výstup na Homolku, s ktorým sa spája zábava, ochutnávka domácich špecialít
a rozlúčka so starým rokom. Oznámenie o dobrovoľnej finančnej zbierke je zverejnené na internetovej
stránke obce Torysa. Občania obce môžu prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou do označených
urničiek.
Uznesenie č. 96/2020/14
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informácie starostu obce nasledovne:
a) žiadosť p. Jozefa Saxu, bytom Torysa č. 136 o zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Torysa
b) žiadosť p. Andreja Sontaga a p. Mareka Sontaga, bytom Torysa č. 138 o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce Torysa
c) žiadosť p. Dušana Šašalu, bytom Torysa č. 313 o odkúpenie obecného pozemku
d) oznámenie o vyhlásení dobrovoľnej finančnej zbierky na podporu výstavby nového pamätného kríža na
vrchu Homolka
Hlasovanie:
za:

8

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

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 15: Návrh na schválenie investičného zámeru a vypracovanie projektovej dokumentácie na
prepojovaciu chodbu medzi ZŠ a MŠ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh investičného zámeru a vypracovanie
projektovej dokumentácie na realizáciu stavby „Torysa – prepojovacia chodba medzi MŠ a ZŠ“. Jedná sa
o výstavbu spojovacej chodby spájajúcej objekt základnej školy s objektom materskej školy. Ide
o jednopodlažnú stavbu, ktorá má samostatný konštrukčný celok. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 97/2020/15
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) investičný zámer realizácie stavby „Torysa – prepojovacia chodba medzi ZŠ a MŠ“
b) vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania stavby „Torysa – prepojovacia
chodba medzi ZŠ a MŠ“
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 16: Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku
originálnych kompetencií
Starosta obce upovedomil poslancov o žiadosti ZŠ s MŠ v Toryse na preklasifikovanie schváleného
rozpočtu na rok 2020 na úseku originálnych kompetencií o sumu 2 640,00 Eur z bežných výdavkov na
kapitálové výdavky tak, že celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu pre rok 2020 sa
nemenia. Dôvodom je úhrada faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie na prepojovaciu chodbu
medzi ZŠ a MŠ. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 98/2020/16
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
preklasifikovanie schváleného rozpočtu na rok 2020 na úseku originálnych
kompetencií o sumu 2 640,00 Eur z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, pričom
výška sumy schváleného rozpočtu pre rok 2020 ostáva nezmenená
Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8

0
0

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

K bodu 17: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť ako aj za
spoluprácu počas celého roka 2020 a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20.40 hod.

Overovatelia zápisnice:

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

V Toryse, 14.12.2020
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................
Ing. Miroslav Ištoňa, v.r.

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

