ZÁPI SN ICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 23. septembra 2021 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Kontrolór obce:
Zapisovateľka:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Stanislav Turák
Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Stanislav Hudymáč, Anna Jaššová, Matej Križalkovič, Mgr. Peter Tarasovič, MBA

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku originálnych
kompetencií
6. Návrh VZN č. 3/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
7. Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou Torysa, ktorého
zriaďovateľom je Obec Torysa
9. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2021 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných
poslancov je päť 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 2021 zo dňa
23.09.2021
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Miroslav Ištoňa a Jozef Berdis, za
zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Ing. Miroslav Ištoňa
a Jozef Berdis a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Jozefa Ištoňu a za členov
Jozefa Berdisa a Mgr. Stanislava Angeloviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 38/2021/3
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 – Jozef Ištoňa
Členov návrhovej komisie – Jozef Berdis a Mgr. Stanislav Angelovič
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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 15.06.2021.
Uznesenie č. 39/2021/4
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
15.06.2021
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku
originálnych kompetencií
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov o žiadosti ZŠ s MŠ v Toryse na
preklasifikovanie schváleného rozpočtu na rok 2021 na úseku originálnych kompetencií o sumu 200,00 Eur
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky tak, že celkové príjmy a celkové výdavky schváleného
rozpočtu pre rok 2021 sa nemenia. Dôvodom je spoluúčasť na financovaní rozvojového projektu MŠVVaŠ
SR „Zlepšenie vybavenia školských jedální“, ktorý bol škole schválený vo výške 5 000,- €. Poslanci o
návrhu rokovali.
Uznesenie č. 40/2021/5
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
preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na rok 2021 na úseku
originálnych kompetencií o sumu 200,00 EUR z bežných výdavkov na kapitálové výdavky,
pričom výška sumy schváleného rozpočtu pre rok 2021 ostáva nezmenená
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh VZN č. 3/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s návrhom uvedeného VZN č. 3/2021.
V súlade s § 20 ods. 2 a 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov obec stanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky prostredníctvom VZN. Článok 2 daného VZN stanovuje miesto, dátum a čas prihlásenia dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Torysa na školské roky 2022/2023, 2023/2024
a 2024/2025. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 41/2021/6
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných
fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
Starosta obce Ing. Jozef Stedina otvoril zámer k predmetnému bodu a informoval poslancov, že
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tri nové finančné pásma

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od
01.09.2019. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.
Návrhom predkladaného VZN dochádza k navýšeniu príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov v školskej jedálni a u žiakov v každej vekovej kategórii, ako aj u dospelých stravníkov.
Stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady na stravnú
jednotku. Dôvodom navýšenia príspevku je aj postupné zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré spôsobilo
zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku školskej jedálne. Poslanci o návrhu VZN č. 4/2021 rokovali.
Uznesenie č. 42/2021/7
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa,
žiaka a iných fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 8: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou
Torysa, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s návrhom Dodatku č. 1/2021
k uvedenému VZN, ktorý sa navrhuje prijať z dôvodu pandemických oparení súvisiacich s koronavírusom,
kedy v prípade pandemických opatrení spôsobených ochorením COVID-19, počas ktorých sa nemôžu
realizovať žiadne mimoškolské a záujmové činnosti súvisiace s činnosťou CVČ, sa môže zákonným
zástupcom vrátiť pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ.
Poslanci o návrhu Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 3/2019 rokovali.
Uznesenie č. 43/2021/8
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
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej
škole s materskou školou Torysa, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemkov pre účely obce
Torysa. Dôvodom je vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností pre výstavbu cyklochodníka, nového
bytového domu a miestnych komunikácií v obci Torysa. Poslanci o návrhoch rokovali.
Uznesenie č. 44/2012/9.1
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do vlastníctva obce Torysa od predávajúceho:
Andrej Revický, rod. Revický, trvale bytom Komenského 118/11, 082 71 Lipany, v podiele
vo veľkosti 11/16 z celku k pozemku C KN parcelné číslo 293/392, druh pozemku: Zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 386 m², zapísaný na LV č. 1887, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov,
katastrálny odbor, pre okres Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 5,50 Eur / m².
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje sumu 1 457,50 Eur.
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj všetky náklady
súvisiace s vyhotovením zmluvy a úradným overením podpisov na nej hradí kupujúci.
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Uznesenie č. 45/2021/9.2
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do vlastníctva obce Torysa od predávajúceho:
Pavol Jarčuška, rod. Jarčuška, trvale bytom Brezovica 396, 082 74 Brezovica, v podiele
vo veľkosti 1/6 z celku k pozemku E KN parcelné číslo 1171/112, druh pozemku: Orná pôda, o výmere
1079 m², zapísaný na LV č. 1999, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres
Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 5,50 Eur / m².
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje sumu 990,00 Eur.
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj všetky náklady
súvisiace s vyhotovením zmluvy a úradným overením podpisov na nej hradí kupujúci.
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Uznesenie č. 46/2020/9.3
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov do vlastníctva obce Torysa od predávajúceho:
Zdenka Vargová, rod. Serafínová, trvale bytom Jána Smreka 2, 841 08 Bratislava, nasledovne:
- pozemok E KN parcelné číslo 1171/112, druh pozemku: Orná pôda, o výmere 1079 m², zapísaný na LV č.
1999, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres Sabinov, obec Torysa,
katastrálne územie Torysa, a to pod B2 v podiele vo veľkosti 1/6 z celku (výmera pripadajúca na jeho
spoluvlastnícky podiel je 180 m²), za kúpnu cenu 990,00 Eur;
- pozemok C KN parcelné číslo 647/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 34 m²,
zapísaný na LV č. 1998, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres
Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa, a to pod B2 v podiele vo veľkosti 1/6 z celku (výmera
pripadajúca na jeho spoluvlastnícky podiel je 5,66 m²), za kúpnu cenu 31,13 Eur;
- pozemok C KN parcelné číslo 701/22, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 309 m²,
zapísaný na LV č. 1905, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres
Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa, a to pod B3 v podiele vo veľkosti 1/6 z celku (výmera
pripadajúca na jeho spoluvlastnícky podiel je 51,5 m²), za kúpnu cenu 283,25 Eur.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 5,50 Eur / m².
Celková kúpna cena nehnuteľnosti predstavuje sumu 1 304,38 Eur.
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj všetky náklady
súvisiace s vyhotovením zmluvy a úradným overením podpisov na nej hradí kupujúci.
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 10: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) V súčasnej dobe došlo k výraznému nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom,
prepravou a zneškodňovaním komunálneho odpadu z domácností. Najvyšší nárast vývozu komunálneho
odpadu je z miestnej rómskej osady. Dôvodom je skutočnosť, že Rómovia znášajú rôzny prebytočný odpad
z okolitých obcí, ale aj z domácností miestnych obyvateľov, ktorý vytriedia a nepoužiteľný odpad následne
vyhodia do zberných nádob, nachádzajúcich sa v rómskej osade. Ďalším dôvodom je nízka úroveň
separácie odpadu v domácnostiach na území obce Torysa, hlavne u obyvateľov bytových domov. Doterajšia
výška poplatku za komunálny odpad nepostačuje na pokrytie výdavkov obce súvisiacich s odvozom,
spracovaním a likvidáciou odpadov, preto od budúceho roku 2022 bude potrebné navýšiť miestny poplatok
za komunálny odpad, ktorý bude zapracovaný v návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
b) Obec Torysa uskutočnila pracovné stretnutie s dotknutými vlastníkmi za účelom vysporiadania
pozemkov na výstavbu cyklotrasy na území obce Torysa (Cyklochodník Eurovelo 11, Cyklotrasa Vetva P3
Torysa – Nižný Slavkov). Vlastníci dotknutých parciel majú možnosť zvoliť si spôsob majetkového
vysporiadania pozemku za účelom realizácie, prevádzky a údržby predmetnej stavby, a to buď nájomným
vzťahom, darovaním alebo odkúpením pozemku.
c) Obec Torysa uskutočnila v roku 2019 pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v lokalite „Dzedzina –
zadky“ vo veci návrhu na odkúpenie pozemkov na výstavbu miestnej komunikácie v uvedenej lokalite.
Aj napriek nesúhlasu poniektorých vlastníkov s návrhom miestnej komunikácie obec má záujem
o odkúpenie pozemkov od vlastníkov, ktorí súhlasia s vybudovaním prístupovej komunikácie v uvedenej
lokalite.

d) Ministerstvo životného prostredia SR schválilo obci Torysa projekt na realizáciu stavby „Zberný dvor
v obci Torysa“, ktorá bude situovaná v časti bývalého areálu Poľnohospodárskeho dvora na nezastavanej
parcele. Panelová cesta, ktorá vedie k priemyselnému parku sa v súčasnosti nachádza v dezolátnom stave.
Za účelom jej rekonštrukcie je potrebné vysporiadať pozemky so spoluvlastníkmi, ktorí majú
spoluvlastnícky podiel na predmetnej panelovej ceste.
Uznesenie č. 47/2021/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informácie starostu obce nasledovne:
a) návrh prípravy nového VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Torysa z dôvodu výrazného nárastu výdavkov obce na zabezpečenie
služieb súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálneho odpadu z domácností;
b) vysporiadanie pozemkov k výstavbe cyklotrasy na území obce Torysa (Cyklochodník Eurovelo 11,
Cyklotrasa Vetva P3 Torysa – Nižný Slavkov) s dotknutými vlastníkmi, a to nájomným vzťahom,
darovaním alebo odkúpením pozemku za účelom realizácie, prevádzky a údržby predmetnej stavby;
c) odkúpenie pozemkov od dotknutých vlastníkov, ktorí súhlasia s vybudovaním prístupovej komunikácie
v lokalite „Dzedzina – zadky“;
d) vysporiadanie pozemkov za účelom rekonštrukcie panelovej cesty, ktorá vedie k priemyselnému parku
z dôvodu realizácie stavby „Zberný dvor v obci Torysa“.
K bodu 11: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 18.45hod.

Overovatelia zápisnice:

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

V Toryse, 27.09.2021
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

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

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

