ZÁPI SN ICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 10. decembra 2021 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Kontrolór obce:
Zapisovateľka:

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
Ing. Stanislav Turák
Mgr. Alžbeta Bodnárová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
6. Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
7. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
8. Návrh Zásad Obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
9. Návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce Torysa
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
12. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Torysa na rok 2022
13. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“
14. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2021
15. Prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov
16. Rôzne
17. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Štvrté 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 9 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 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2021 zo dňa
10.12.2021

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

Starosta obce navrhol doplniť program rokovania, a to:
bod č. 17: Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa“.
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
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod programu č. 17: Prejednanie a schválenie
predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry 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

Keďže už nikto z poslancov nemal návrhy na doplnenie programu, starosta obce Ing. Jozef Stedina
oboznámil prítomných poslancov s upraveným programom 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Torysa v roku 2021 nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
6. Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
7. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
8. Návrh Zásad Obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
9. Návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce Torysa
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
12. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Torysa na rok 2022
13. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“
14. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2021

15. Prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov
16. Rôzne
17. Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry v obci Torysa“
18. Záver

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Stanislav Angelovič 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 Mgr. Stanislav Angelovič
a Jozef Ištoňa 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.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Ing. Petra Sabola, PhD.
a za členov Ing. Miroslava Ištoňu a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 48/2021/3
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 – Ing. Peter Sabol, PhD.
Členov návrhovej komisie – Ing. Miroslav Ištoňa a Matej Križalkovič
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 4: Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 3.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 23.09.2021.

Uznesenie č. 49/2021/4
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 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
23.09.2021
Hlasovanie:
za:
9
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, 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 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol
prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 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 tvorby a čerpania peňažných fondov
3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
5. Vypracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 50/2021/5
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2021 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 6: Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 5/2021, kde sa určila výška dotácie na žiaka a
dieťa školského zariadenia na rok 2022 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. 5/2021 rokovali.
Uznesenie č. 51/2021/6
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. 5/2021 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, Stanislav Hudymáč,
Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA

K bodu 7: Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2019. Obec Torysa ako
správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pristúpila 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 pokrytie 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. 2 k VZN č. 7/2019 rokovali.
Uznesenie č. 52/2021/7
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
Dodatok č. 2 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:

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: Návrh Zásad Obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov o predkladanom návrhu Zásad o určení
podmienok nájmu nebytových priestorov, v ktorom sa zvyšuje pevná sadzba nájmu nebytových priestorov
za 1 m² / rok o 5 % nasledovne:
a) obchod
13,88 Eur
b) služby, školské zariadenia, sociálne, športové,
kultúrne s ďalšie podobné priestory
16,43 Eur
c) výrobné a skladové priestory
12,42 Eur

d) ostatné (schody, chodby a pod.)
9,13 Eur
e) zdravotníctvo
14,60 Eur
Dôvodom sú vyššie náklady na údržbu uvedených priestorov. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 53/2021/8
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
Zásady Obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov s účinnosťou
od 1.1.2022
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: Návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce Torysa
V zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov obec je povinná vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce. V zmysle § 36
písm. a) Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvorí aj požiarny poriadok obce. Na základe vyššie uvedených
skutočností starosta obce predložil návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce, ktorý vypracovala pani
Katarína Staneková, preventivár obce Torysa. Návrh Požiarneho poriadku obce Torysa sa predkladá
z dôvodu personálnych a organizačných zmien ako Internú smernicu Obce Torysa.
Uznesenie č. 54/2021/9.1
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
Požiarny poriadok Obce 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

Starosta obce predložil poslancom návrh členov kontrolných skupín obce v zmysle § 24 zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktoré budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v
objektoch katastrálneho územia obce Torysa. Členmi kontrolnej skupiny budú po zaškolení požiarnym
technikom členovia DHZ Torysa v zložení:
a) Peter Hovančík – vedúci kontrolnej skupiny
Marek Jašš
– člen kontrolnej skupiny
b) Tomáš Ištoňa – vedúci kontrolnej skupiny
Samuel Sontág - člen kontrolnej skupiny
c) Pavol Bujňák – vedúci kontrolnej skupiny
Lukáš Greš
– člen kontrolnej skupiny

d) Anna Jaššová
Jana Miková
Karol Sontág

– vedúci kontrolnej skupiny
– člen kontrolnej skupiny
- člen kontrolnej skupiny

Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 55/2021/9.2
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
kontrolné skupiny obce v zmysle § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v zložení:
a) Peter Hovančík
Marek Jašš
b) Tomáš Ištoňa
Samuel Sontág
c) Pavol Bujňák
Lukáš Greš
d) Anna Jaššová
Jana Miková
Karol Sontág

–
–
–
–
–
–
–
–
–

vedúci kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny
vedúci kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny
vedúci kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny
vedúci kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny
člen kontrolnej skupiny

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. 2/2021
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu a oboznámil prítomných poslancov s
rozpočtovým opatrením č. 2/2021 zo dňa 30.09.2021. Hlavným dôvodom je úprava rozpočtu pre
rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Torysa, kde im boli poukázané finančné prostriedky na projekt „ZŠ
Torysa – havarijný stav kanalizácie“. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 56/2021/10
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
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 11: Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
Starosta obce poinformoval prítomných poslancov s návrhom úpravy rozpočtu na rok 2021.
V príjmovej časti boli navýšené finančné prostriedky celkom o 28 634 €, z toho bežné príjmy o 21 773 €
a kapitálové príjmy o 6 861 €. Výnos dane z príjmov sme navýšili o 10 566 €, nájom z prenajatého majetku
o 7 600 €. Do finančných operácií v rozpočte bol navrhnutý prevod peňažných fondov vo výške 5 005 €
(rezervný fond). Vo výdavkovej časti bežný rozpočet bol navýšený o 28 634 €. Výdavky sa týkali
predovšetkým tovarov a služieb (napr. vývoz TKO...). Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 tvorí prílohu
zápisnice.
Príjmy
Bežné príjmy
679 713 Eur
Kapitálové príjmy
305 208 Eur
Finančné operácie
390 924 Eur
Príjmy obec
1 375 845 Eur
Príjmy školstvo
555 067 Eur
Príjmy celkom
1 930 912 Eur
Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.

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

548 235 Eur
754 903 Eur
72 707 Eur
1 375 845 Eur
555 067 Eur
1 930 912 Eur

Uznesenie č. 57/2021/11
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
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
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 12: Návrh na schválenie rozpočtu Obce Torysa na rok 2022
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 2022.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 bolo spracované na základe predloženého návrhu
rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, 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 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 –
2024 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 oboznámil poslancov o podrobnostiach k jednotlivým položkám rozpočtu
obce na rok 2022.
Uznesenie č. 58/2021/12.1
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
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok 2022
b) návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024

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

Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2022.
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy celkom :
Z toho: školstvo
obec

1 193 935 Eur
0
0
1 193 935 Eur
534 277 Eur
659 658 Eur

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky obec
Školstvo

489 963 Eur
73 156 Eur
96 539 Eur
659 658 Eur
534 277 Eur

Uznesenie č. 59/2021/12.2
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
rozpočet obce Torysa na rok 2022
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: Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval poslancov o vyhlásenej výzve na predkladanie
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“. Vyhlasovateľom výzvy je Fond na podporu športu. Cieľom výzvy je vybudovanie novej
športovej infraštruktúry v SR, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.
Obec má záujem zapojiť sa do uvedenej výzvy a požiadať o refundáciu výdavkov vzniknutých v
rozpočtovom roku, kedy bola výzva vyhlásená - výdavky za rok 2021 súvisiace s realizáciu stavby
„Telocvičňa v obci Torysa“, ako aj o poskytnutie príspevku na športové vybavenie telocvične. Poslanci
o návrhu predloženia žiadosti rokovali.
Uznesenie č. 60/2021/13
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo výzvy: 2021/004 z Fondu na podporu športu pre projekt s
názvom: „Telocvičňa v obci Torysa“ a jej spolufinancovanie
- spolufinancovanie projektu: 40 % z výšky celkových oprávnených výdavkov na projekt
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu

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 14: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2021
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. 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 Hudymáč
Vyraďovacia komisia: Mgr. Stanislav Angelovič
Ústredná inventarizačná komisia: Jozef Ištoňa
Uznesenie č. 61/2021/14
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2021
Hlasovanie:
za:
9
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, 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 15: Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o prenájom obecných priestorov terajšej potravinovej
prevádzky „Večierka“. Žiadateľom je Ing. Jozef Bujňák, bytom Šarišské Dravce č. 242, ktorý uvedené
priestory chce využívať na zriadenie predajne potravín a rozličného tovaru.
Uznesenie č. 62/2021/15
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
žiadosť Ing. Jozefa Bujňáka, bytom Šarišské Dravce 242 o prenájom priestorov
terajšej potravinovej prevádzky „Večierka“
odporúča

starostovi obce stanoviť podmienky pri príprave návrhu Zmluvy o nájme
nebytových priestorov

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: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) V súčasnej dobe došlo k výraznému nárastu množstva vyprodukovaného odpadu na území obce a s tým
súvisiacich 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. Z uvedeného dôvodu obec
v rámci Združenia obcí pre separovaný zber Torysa plánuje prispieť k zlepšeniu odpadového hospodárstva
a zaviesť elektronický evidenčný systém, ktorého cieľom je poskytnúť samosprávam reálny obraz o
množstve a mieste vzniku odpadu. Systém umožňuje zbierať a vyhodnocovať údaje o množstve
vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu priamo z každej domácnosti. Obec
získa cenné informácie o tom, koľko odpadu produkuje a triedi každá domácnosť. Okrem toho systém
odhalí, kto odpad vôbec netriedi. Zavedenie evidenčného systému umožní obci poznať skutočný stav
odpadového hospodárstva a vyhodnotiť náklady na jeho prevádzku. Na základe toho obec môže prijímať
opatrenia, ktoré predchádzajú výraznému zvyšovaniu poplatkov a nebude doplácať na odpady z obecného
rozpočtu, vzhľadom na rastúce poplatky za skládkovanie.
b) Pripomienka k návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa, ktorú zaslala pani Angela Sontágová,
bytom Torysa č. 271 poslancom obecného zastupiteľstva s otázkou „Ako chcete nás občanov motivovať
k separácii odpadu? Každoročným zvyšovaním poplatku za TKO? Aké výhody majú občania, ktorí separujú
odpad?“ Zároveň doporučuje zvážiť zmenu spôsobu vývozu odpadu, napr. na základe žetónu, ktorý občan
použije ak bude mať plnú smetnú nádobu, alebo zvoliť iný lepší návrh pre dobro občanov, ktorí odpad
separujú. Poslanci uvedenú pripomienku prehodnotili a poukázali, že navyšovanie poplatku nesúvisí len
s podomovým vývozom TKO a následným triedením v domácnosti, ale súvisí to aj so zabezpečením
vývozu nebezpečného odpadu, veľkoobjemového odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,
revitalizácie obecného kompostoviska, zberu neupotrebiteľného odpadu – textil, pneumatiky a pod. Preto
žetónový zber je v súčasnej dobe neopodstatnený, naopak, podporí možnosť vytvárania nelegálnych
skládok na území obce. Starosta obce k pripomienke konštatoval, že zlepšenie odpadového hospodárstva
by mal zabezpečiť elektronický evidenčný systém, ktorý obec plánuje zaviesť v spolupráci s obcami
Združenia pre separovaný zber Torysa (bližšie popísané v bode 16 a). Samotný systém je potrebné spustiť
do pilotného programu. Starosta obce poukázal na zodpovednosť mnohých občanov, ktorí triedia odpad
a uviedol, že obec napreduje dobrým smerom a verí, že v budúcnosti budú zvýhodnení takíto občania, na
ktorých poukazuje pani Sontágová.
c) Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie poplatku za výkop hrobu v zmysle internej
smernice „Cenník služieb poskytovaných obcou Torysa“, a to jednorazový poplatok za výkop hrobu
v sume 100,00 Eur. Dôvodom je navýšenie ekonomickej náročnosti na samotnú realizáciu strojových
zariadení pri výkope hrobových miest.
d) MUDr. Štefan Galdun – STOMGAL, s.r.o., ako nájomca nebytových priestorov zubnej ambulancie
v budove zdravotného strediska, podal žiadosť o prehodnotenie ročného vyúčtovania vodného a stočného

za rok 2021. Pri odpočte energií za rok 2021 bol zistený zvýšený odber vody na vodomere, a to cca o 70 m³
oproti minulým rokom. Dôvodom je únik vody z doposiaľ nezistených príčin. Poslanci uvedenú
požiadavku prehodnotili a odporúčajú nájomcovi faktúru za únik vody v plnom rozsahu uhradiť v súlade so
Zmluvou o nájme nebytových priestorov vo vzťahu k prenajímateľovi.
Uznesenie č. 63/2021/16.1
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
informácie starostu obce nasledovne:
a) zlepšenie odpadového hospodárstva zavedením elektronického evidenčného systému v rámci
Združenia obcí pre separovaný zber Torysa
b) pripomienku p. Angely Sontágovej, bytom Torysa č. 271, k návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Torysa
c) jednorazový poplatok za výkop hrobu v sume 100,00 Eur v zmysle internej smernice „Cenník služieb
poskytovaných obcou Torysa“
d) žiadosť MUDr. Štefana Galduna – STOMGAL, s.r.o. o prehodnotenie ročného vyúčtovania služieb za
rok 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

Následne starosta obce predostrel poslancom návrh na schválenie poskytnutia finančného
príspevku manželom Daliborovi a Veronike Križalkovičovým, bytom Torysa č. 61, pri narodení štvorčiat.
Poslanci o návrhu poskytnutia finančného príspevku rokovali.
Uznesenie č. 64/2021/16.2
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
jednorazovú finančnú pomoc rodičom - Veronike a Daliborovi Križalkovičovým, bytom
Torysa č. 61 pri narodení štvorčiat:
Eliška Križalkovičová, nar. 26.10.2021, vo výške 332,- Eur
Noemi Križalkovičová, nar. 26.10.2021, vo výške 332,- Eur
Hugo Križalkovič, nar. 26.10.2021, vo výške 332,- Eur
Damián Križalkovič, nar. 26.10.2021, vo výške 332,- Eur
Celková výška jednorazovej finančnej pomoci predstavuje sumu: 1328,- Eur, ktorá bude odovzdaná
rodičom maloletých detí v roku 2022
Hlasovanie:
za:
9
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Berdis, 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 17: Prejednanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že obec Torysa na základe
Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky OPLZ-PO6-SC611-2021-2 opätovne podáva žiadosť
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
v obci Torysa“. Predmetná stavba sa skladá z dvoch samostatných stavieb:
- Torysa, IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa, SO 02 Komunikácie a chodníky- jedná sa o I. fázu
výstavby časti komunikácie MK3
- Torysa – rekonštrukcia chodníka popri ceste III/3193 – jedná sa o samostatnú stavbu, ktorá rieši
rekonštrukciu chodníkov a súvisiaceho nefunkčného odvodnenia cesty III/3193. Rekonštrukcia
pozostáva z výmeny obrubníkov a dlažby v lokalite Poddubje.
Realizácia projektu plne nadväzuje na existujúcu infraštruktúru, najmä existujúcu sieť chodníkov pre
peších a miestnych komunikácií. Rekonštrukciou a dobudovaním chodníkov a miestnych komunikácií sa
vytvorí komplexná sieť umožňujúca bezpečnú dostupnosť obyvateľom záujmového územia k občianskej
vybavenosti. Poslanci o návrhu predloženia žiadosti o NFP rokovali.
Uznesenie č. 65/2021/17
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
a platným územným plánom obce
b) povinné spolufinancovanie projektu min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
c) financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa“
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
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

K bodu 18: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť ako aj za
spoluprácu počas celého roka 2021 a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20.15 hod.
Overovatelia zápisnice:

..................................................
Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.
V Toryse, 15.12.2021
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

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

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

