ZÁPI SN ICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 15. júna 2021 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Kontrolór obce:
Zapisovateľka:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, 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

Neprítomný:

Jozef Berdis

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 2. polrok 2021
6. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ Torysa
7. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r.o. Torysa
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Záverečný účet obce Torysa za rok 2020
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2020
Informácia o možnosti prijatia úveru
Návrh na schválenie VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Torysa

17. Návrh na schválenie VZN č. 2/2021 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
18. Návrh na zmenu určenia lokality na výstavbu nového Bytového domu 12 b.j.
19. Návrh na schválenie obstarania zmeny Územného plánu obce Torysa
20.
21.
22.
23.

Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na vysporiadanie pozemkov – Cyklotrasa vetva P3 Torysa – Nižný Slavkov
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Druhé 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 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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2021 zo dňa
15.06.2021
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

Mgr. Stanislav Angelovič, Stanislav Hudymáč, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Matej Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD., Mgr. Peter Tarasovič, MBA
0
0
0

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

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 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Mateja Križalkoviča a za
členov Ing. Miroslava Ištoňu a Ing. Petra Sabola, PhD. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 15/2021/3
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 Tarasovič, MBA
Členov návrhovej komisie – Ing. Miroslav Ištoňa a Stanislav Hudymáč
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 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 1.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 18.03.2021.
Uznesenie č. 16/2021/4
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
18.03.2021
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: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý predniesol
prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 nasledovne:
1. Kontrola vybranej účtovnej agendy v rozpočtovej organizácii obce
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 vybavovania sťažností a petícií
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu
na roky 2023 – 2024
5. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Poslanec OcZ pán Ing. Miroslav Ištoňa navrhol do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2021 doplniť bod 6. v nasledujúcom znení:
6. Kontrola zákonnosti pozastavenia výkonu uznesení č. 39/2020/6 a č. 40/2020/7 starostom obce.
Predmetné uznesenia boli prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Torysa dňa 12. marca 2020
o 16:00 hod. na OcÚ v Toryse.
Dôvodová správa:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 13 odsek (6) presne definuje okolnosti, za ktorých môže
starosta obce pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva a to len v prípade ak sa domnieva, že
prijaté uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
„Podľa môjho názoru nebola neplnená ani jedna zo zákonných podmienok a preto žiadam kontrolóra obce
ako nezávislý a nestranný orgán o vypracovanie kontrolnej správy k navrhovanému bodu“.
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Petra Tarasoviča, MBA, aby dal hlasovať za
doplňujúci návrh poslanca Ing. Miroslava Ištoňu do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2021 – doplnenie bodu 6. Kontrola zákonnosti pozastavenia výkonu uznesení č. 39/2020/6 a
č. 40/2020/7 starostom obce. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 17a/2021/5.1
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

neschvaľuje

návrh poslanca Ing. Miroslava Ištoňu na doplnenie bodu 6. do Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 v nasledujúcom znení: Kontrola zákonnosti
pozastavenia výkonu uznesení č. 39/2020/6 a č. 40/2020/7 starostom obce

Hlasovanie:
za:

3

proti:

5

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

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

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2021
Uznesenie č. 17b/2021/5.2
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na 2. polrok 2021
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomný pri hlasovaní:

1
0
0

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

K bodu 6: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina privítal riaditeľa ZŠ s MŠ v Toryse Mgr. Stanislava Holovača,
ktorý prítomným poslancom predložil správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020. Podrobne
poinformoval o návrhu na počet prijímaných žiakov a na počet tried, upovedomil poslancov
o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
v školskom roku 2021/2022. Ďalej oboznámil poslancov s koncepčným zámerom rozvoja školy na roky
2021 – 2023. Predložené dokumenty o činnosti a výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ Torysa tvoria prílohu
zápisnice. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 18/2021/6
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
a) Správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020, ktorá bola vypracovaná v súlade s platnou
legislatívou
b) Návrh na počet prijímaných žiakov, na počet tried a informáciu o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022,
ktorý bol vypracovaný v súlade s platnou legislatívou
c) Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2021 – 2023, ktorý bol vypracovaný v súlade s platnou
legislatívou

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 7: 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 2020 Ing. Jozefa Stedinu, starostu obce Torysa a majetkové priznanie Ing.
Stanislava Turáka, hlavného kontrolóra obce Torysa. Komisia sa oboznámila s oznámeniami
a konštatovala, že boli podané v lehote stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie.
Uznesenie č. 19/2021/7
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie konštatovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, že Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 Ing. Jozefa Stedinu, starostu
obce Torysa a majetkové priznanie Ing. Stanislava Turáka, hlavného kontrolóra obce
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 8: Informácia o výsledku inventarizácie majetku obce Torysa a VPS, spol. s r.o. Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval poslancov 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 31.12.2020 na základe príkazného listu starostu obce Torysa.
Uznesenie č. 20/2021/8
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2020 Obce Torysa a spoločnosti VPS, spol. s r.o. Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:

0
0

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

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 9: Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Starosta obce poinformoval prítomných poslancov s návrhom Rozpočtového opatrenia č. 5/2020 zo
dňa 31.12.2020. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu v príjmovej časti a vo výdavkovej časti bol presun
finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami, pričom príjmy aj výdavky boli znížené o 1 332,00
Eur. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 21/2021/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
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 10: Záverečný účet obce Torysa za rok 2020
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom správu o hospodárení obce Torysa za rok 2020
a informoval o stave záverečného účtu obce Torysa za rok 2020 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 575 000 €. Po
úprave bol očakávaný príjem 571 748,00 €, pričom skutočné plnenie bolo 571 748,76 €, čo je plnenie na
100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom v tejto položke. Celkové bežné príjmy boli za obec vo
výške 1 168 004,43 € a po započítaní vlastných príjmov rozpočtovej organizácie obce v sume 90 725,74 €
bola výška príjmov bežného rozpočtu 1 258 730,17 €, čo je zvýšenie v porovnaní s rokom 2019
o 132 305,12 €.
Bežné výdavky
Výdavky bežného rozpočtu za rok 2020 boli za obec vo výške 524 441,20 € a v rozpočtovej organizácii
564 543,16 €, čo je spolu 1 088 984,36 €. V porovnaní s rokom 2019 je to zvýšenie o 106 975,56 € oproti
celkovým bežným výdavkom v roku 2019 vo výške 982 008,80 €. V niektorých položkách došlo
k prekročeniu výdavkov vo finančnom vyjadrení. Aj keď z hľadiska hospodárnosti je plnenie príjmov
v porovnaní s čerpaním výdavkov bežného rozpočtu v priaznivom pomere, je naďalej 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 2020 predstavovali príjmy kapitálového rozpočtu spolu sumu
275 681,09 €. Najvyšší podiel na príjmoch kapitálového rozpočtu v roku 2020 predstavuje poskytnutá
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 237 310 € na výstavbu 12 b. j. a na technickú
vybavenosť. Na výstavbu vodovodu v časti obce Rovinky a Záhrady bola z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR poskytnutá dotácia vo výške32 481,09 €.
Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli za obec čerpané vo výške 923 368,95 €, čo predstavuje 99,29 %
čerpanie oproti rozpočtovaným kapitálovým výdavkom rozpočtu 929 928,00 €, pričom pôvodne schválený
rozpočet predpokladal kapitálové výdavky vo výške 129 450,00 €. Najvyššie výdavky boli na výstavbu
bytového domu 12 b. j. a technickej vybavenosti bytovky vo výške 766 982,23 €, vodovodu Rovinky
a Záhrady vo výške 41 028,73 €, pričom obec uhradila spoluúčasť na projekte z úveru vo výške 8 547,64 €.

Výdavky na rekonštrukciu Domu nádeje boli vo výške 13 684,78 € a na výstavbu skladových priestorov
k 12 b. j. 10 535,74 €.
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 2020 príjmové finančné operácie predstavovali výšku 642 149,70 €
a výdavkové finančné operácie boli vo výške 120 765,29 €, čo predstavuje zostatok príjmových finančných
operácií vo výške 521 384,41€.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave a štruktúre dlhu k 31.12.2020. Z prehľadu vyplýva zostatok
dlhodobého úveru voči bankám k 31.12.2020, ktorý je 258 994,00 €, čo je zníženie oproti roku 2019
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 755 238,10 €, čo je 60 % príjmov bežného rozpočtu za
rok 2020. 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 3 200,00 €.
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 2020 uviedol, že bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh
záverečného účtu obce Torysa za rok 2020 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.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 22/2020/10.1
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 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

Uznesenie č. 23/2020/10.2
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
a) Záverečný účet obce Torysa za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) financovanie schodku 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 – 483 832,05 € z finančných operácií. Zostatok
príjmových finančných operácií 37 552,36 €, ktorý je po vylúčení účelovo určených prostriedkov
32 546,92 € vo výške 5 005,44 € na tvorbu rezervného fondu

c) prevod zostatku príjmových finančných operácií 5 005,44 € do rezervného fondu
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 11: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020
Starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo poslancovi Mgr. Stanislavovi Angelovičovi, ktorý
podal poslancom informáciu o stanovisku nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020.
Stanovisko 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. 24/2021/11
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
obce Torysa za rok 2020
Hlasovanie:
za:
7
Mgr. Stanislav Angelovič, Stanislav Hudymáč, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.,
Mgr. Peter Tarasovič, MBA
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
1
Matej Križalkovič
K bodu 12: Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poveril poslanca Mgr. Stanislava Angeloviča, aby oboznámil
poslancov so správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. Správu
vypracovala Ing. Janka Hirjaková, audítorka spoločnosti Hirekon, s.r.o. Prešov, kde konštatuje, že
konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie
konsolidovaného celku k 31. decembru 2020 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s konsolidovanou
účtovnou závierkou za daný rok. Konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.
Uznesenie č. 25/2020/12
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
Torysa za rok 2020
Hlasovanie:
za:

7

Mgr. Stanislav Angelovič, Stanislav Hudymáč, Jozef Ištoňa,
Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Ing. Peter Sabol, PhD.,

Mgr. Peter Tarasovič, MBA
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

Matej Križalkovič

K bodu 13: Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Starosta obce poinformoval prítomných poslancov s návrhom úpravy rozpočtu na rok 2021.
Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu je alternatíva čerpania návratných zdrojov financovania na výstavbu
miestnych komunikácií v rámci projektu „Torysa - IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa – Komunikácie
a chodníky“ vo výške 162 400,- Eur a na financovanie hlavných stavebných prác a pomocných
(pridružených) stavebných prác stavby „Telocvičňa v obci Torysa“ vo výške 195 000,- Eur. Celkovo sa
jedná o prijatie úveru výške úverového rámca maximálne 357 400,- Eur za účelom financovania
kapitálových výdavkov obce Torysa v rokoch 2021/2022.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 tvorí prílohu zápisnice.
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

1 154 104 Eur
303 352 Eur
385 919 Eur
1 843 375 Eur
499 164 Eur
1 344 211 Eur

Výdavky celkom

516 601 Eur
754 903 Eur
72 707 Eur
1 580 690 Eur
1 344 211 Eur

Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Uznesenie č. 26/2021/13
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
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 14: Schválenie účtovnej závierky VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2020
Obec Torysa má 100 %-ný podiel v spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa. Starosta obce Ing. Jozef
Stedina podal správu o hospodárení spoločnosti v roku 2020. Uviedol, že spoločnosť nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť a vedie iba účtovníctvo ako samostatný podnikateľský subjekt. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 27/2021/14
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
schvaľuje
účtovnú závierku VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2020 pre potreby valného
zhromaždenia a následného uloženia do obchodného registra Okresného súdu
v Prešove

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 15: Informácia o možnosti prijatia úveru
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na možnosť prijatia nenávratných
zdrojov financovania. Jedná sa o prijatie úveru na financovanie výstavby miestnych komunikácií v rámci
projektu „Torysa - IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa – Komunikácie a chodníky“ vo výške 162 400,- Eur
a na financovanie hlavných stavebných prác a pomocných (pridružených) stavebných prác stavby
„Telocvičňa v obci Torysa“ vo výške 195 000,- Eur. Celkovo ide o prijatie úveru výške úverového rámca
maximálne 357 400,- Eur za účelom financovania kapitálových výdavkov obce Torysa v rokoch
2021/2022.
Kontrolór obce Ing. Stanislav Turák predložil stanovisko k dodržaniu podmienok možnosti prijatia
návratných zdrojov financovania. V závere stanoviska konštatoval, že sú splnené obidve zákonné
podmienky uvedené v písm. a) a b) ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na možnosť prijatia návratných zdrojov
financovania tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 28/2021/15.1
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 dodržaniu podmienok na možnosť prijatia
návratných zdrojov financovania
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

Uznesenie č. 29/2021/15.2
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
s prijatím úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške úverového rámca maximálne
357 400,- EUR za účelom financovania kapitálových výdavkov obce Torysa v rokoch
2021/2022
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 16: Návrh na schválenie VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa. Nové VZN je
predkladané z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien, ktoré priniesla novela zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou zákona o odpadoch dochádza k povinnosti
zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. § 15 predloženého návrhu VZN
upravuje nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností na území obce.
Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území obce bude
zabezpečované pre obyvateľov, ktorí bývajú v rodinných domoch - kompostovaním biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu vlastnými prostriedkami v domácnosti. Pre obyvateľov, ktorí bývajú
v bytových domoch obec zabezpečí zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu centrálne
prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má obec Torysa uzatvorenú zmluvu.
Poslanci o návrhu VZN č. 1/2021 rokovali.
Uznesenie č. 30/2021/16
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 17: Návrh na schválenie VZN č. 2/2021 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie
dôchodcov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. Dôvodom jeho predloženia je absencia platného VZN
podľa aktuálneho zákona, ktoré by upravovalo nárok na príspevok. Účelom VZN je stanovenie podmienok
poskytovania stravy dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie pre poberateľov
dôchodkovej dávky. O príspevok na stravovanie môžu požiadať občania, ktorí majú na území obce Torysa
trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečovaním teplého jedla – obeda a sú
poberateľmi: starobného dôchodku
- predčasného starobného dôchodku
- invalidného dôchodku / invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku
Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad
70 %.
Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie je zariadenie školského
stravovania, t.j. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Torysa, ktorých zriaďovateľom je Obec Torysa. V prípade
nepredvídaných okolností, za ktorých by dodávateľ stravy, t.j. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Torysa nemohol
poskytnúť dôchodcom stravu, obec určí iného dodávateľa na odber stravy.
Uznesenie č. 31/2021/17
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 18: Návrh na zmenu určenia lokality na výstavbu nového Bytového domu 12 b. j.
Starosta obce Ing. Jozef Stedina opätovne predložil poslancom návrh na výstavbu nového
Bytového domu Torysa 12 b.j. v inej lokalite obce Torysa. Zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho
podniku Košice vyplýva, že v pôvodnej lokalite Nižný koniec nie je možná výstavba bytového domu,
keďže predmetná parcela KN-E 2071 sa nachádza v záplavovom území. V takejto oblasti je zakázané
umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy, stavby a objekty, ktoré by zhoršili odtok povrchových vôd.
Starosta obce dal hlasovať za zrušenie pôvodného uznesenia č. 13/2021/15 zo dňa 18.03.2021,
ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu Bytového domu 12 b.j. v lokalite Nižný koniec na parcele
registra KN-E 2071.
Uznesenie č. 32/2021/18.1
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ruší
Uznesenie č. 13/2021/15 zo dňa 18.03.2021 – výstavbu nového Bytového domu Torysa 12 b.j.
v lokalite Nižný koniec, na parcele registra E KN parcelné číslo 2071, druh pozemku: Ostatná
plocha, zapísanej na LV č. 1440, katastrálne územie Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

Starosta obce predložil poslancom návrh na výstavbu Bytového domu 12 b.j. v ďalších lokalitách
obce Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 33/2021/18.2
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
a) výstavbu nového Bytového domu Torysa 8 b.j. na parcele registra C KN parcelné číslo 293/211, druh
pozemku: Ostatná plocha, zapísanej na LV č. 591, katastrálne územie Torysa;
b) výstavbu nového Bytového domu Torysa 12 b.j. na parcele registra E KN parcelné číslo 1168/112
a 1169/112, druh pozemku: Orná pôda, zapísanej na LV č. 2000, katastrálne územie Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 19: Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov s návrhom zmeny v Územnom pláne obce
Torysa. Dôvodom sú prípravné opatrenia k výstavbe nového Bytového domu 12 b.j.
Poslanci o predloženom návrhu zmeny územného plánu rokovali.
Uznesenie č. 34/2021/19
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
s obstaraním zmeny Územného plánu obce Torysa k umožneniu výstavby Bytového domu
Torysa 12 b.j., a to z plochy verejných priestranstiev na plochu bytových domov
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 20: Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že Obecné zastupiteľstvo v Toryse
schválilo dňa 18.03.2021 uznesením č. 14/2021/16 zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre žiadateľov Dušana Šašalu a Valériu Šašalovú, trvale bytom Torysa 313, ktorí
požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Predmetom predaja je novovytvorený pozemok
registra C – KN parcelné číslo 293/552 o výmere 266 m², k. ú. Torysa, ktorý je bezprostredne susediacim
pozemkom k nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve p. Dušana Šašalu. Obec Torysa uvedený pozemok
dlhodobo nevyužíva a nestará sa o neho, ani ho neplánuje využiť na verejnoprospešné účely. Manželia
Šašalovi novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú, obhospodarujú ho, starajú sa o nich
a udržiavajú, a tým ho zhodnocujú. Poslanci o návrhu predaja majetku obce rokovali.
Uznesenie č. 35/2021/20
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje 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 17/2021 na oddelenie pozemku p. č. 293/552, vyhotoveným spoločnosťou
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO, Na Rúrkach 22A, 080 01 Prešov, IČO: 37 055 739 Ing. Ivetou
Tovarňákovou dňa 26.03.2021, autorizačne overeným Ing. Jurajom Jechom dňa 29.03.2021 a úradne
overeným Ing. Vladimírom Dujavom dňa 14.04.2021 pod číslom G1 – 210/2021 bol vytvorený
pozemok KN – C parcelné číslo 293/552, o výmere 266 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, k.ú. Torysa,
ktorý vznikol z pozemku KN – C parcelné číslo 293/299, druh pozemku: Ostatná plocha, o výmere 10
258m², ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 591, k.ú. Torysa,
a to pre žiadateľov – manželov Dušan Šašala, rod. Šašala, nar. 03.05.1958, trvale bytom 082 76 Torysa 313
a Valéria Šašalová, rod. Kormošová, nar. 13.11.1962, trvale bytom Torysa 313.
Cena za predaj novovytvoreného pozemku KN – C parcelné číslo 293/552, druh pozemku: Ostatná plocha,
o výmere 266 m2, k.ú. Torysa podľa GP č. 17/2021 úradne overeného pod číslom G1 – 210/2021 je
stanovená za 1 m²/6,00 Eur.
Celková cena za predaj novovytvoreného pozemku o výmere 266 m² predstavuje sumu 1.596,00,Eur.

Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad
vlastníckeho práva budú znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Manželia Dušan Šašala, rod. Šašala a Valéria Šašalová, rod. Kormošová, obaja bytom Torysa č. 313, sú
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1386, k. ú. Torysa, a to
pozemku KN – C parcelné číslo 293/365, druh pozemku: Záhrada, o výmere 255 m², k. ú. Torysa, ktorý
bezprostredne susedí s novovytvoreným pozemkom KN – C parcelné číslo 293/552, druh pozemku:
Ostatná plocha, o výmere 266 m², k. ú. Torysa, vytvorený GP č. 17/2021, úradne overený pod č. G1 –
210/2021, ktorý má byť predmetom prevodu. Obec Torysa uvedený pozemok dlhodobo nevyužíva a nestará
sa o neho, ani ho neplánuje v budúcnosti využiť na verejnoprospešné účely. Manželia Šašalovi
novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 293/552, k. ú. Torysa dlhodobo užívajú, obhospodarujú,
starajú sa o neho a udržiavajú, a tým ho zhodnocujú.
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 21: Návrh na vysporiadanie pozemkov – Cyklotrasa vetva P3 Torysa – Nižný Slavkov
Starosta obce predložil poslancom návrh vysporiadania pozemkov za účelom výstavby cyklotrasy
v k. ú. Torysa, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji.
Cyklotrasa sa začína na trase EuroVelo 11 na miestnej komunikácii súbežnej s Kučmanovským potokom.
Následne pokračuje lávkou cez Kučmanovský potok a napája sa na miestne komunikácie smerom k IBV
Rovinky a Záhrady – MK7. Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť nájomný vzťah na prenájom
pozemkov s dotknutými vlastníkmi za účelom realizácie, prevádzky a údržby predmetnej stavby.
Uznesenie č. 36/2021/21
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
vysporiadanie pozemkov s vlastníkmi na základe nájomných zmlúv k územnému konaniu
na stavbu: Cyklotrasa vetva P3 Torysa - Nižný Slavkov v k. ú. Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1

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

K bodu 22: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom nasledovné informácie:
a) Žiadosť p. Martina Saxu, bytom Torysa č. 411 o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Torysa, parcelné číslo C-KN 313/35 o výmere 60 m2, evidovanej na LV č. 591, katastrálne územie
Torysa, za účelom realizácie nového oplotenia a rozšírenia vlastného pozemku. 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.

b) Žiadosť p. Jozefa Huňadyho s manželkou, bytom Torysa 151, o odkúpenie časti obecného pozemku,
a to parcely registra C KN parcelné číslo 98/2, katastrálne územia Torysa, ktorá je bezprostredne
susediacim pozemkom k nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov. Predmet žiadosti je totožný so
žiadosťou zo dňa 16.06.2020, ktorá už bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
c) Žiadosť p. Jána Klembaru, predsedu Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Torysa,
o prenájom priestorov v budove futbalového ihriska (spoločenská miestnosť – tribúna) pre členov
chovateľov poštových holubov dňa 23.07.2021.
d) Návrh prípravy nového Cenníka služieb poskytovaných obcou Torysa, v ktorom sa upravia niektoré
poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu a spresnenie účelu vykonávanej akcie v kultúrnom
dome, ako aj zrušenie poplatku za uloženie tela do hrobky pre občana bez trvalého pobytu v obci Torysa
a zrušenie možnosti pochovávania osôb bez trvalého pobytu na pohrebisku v obci Torysa.
e) Žiadosť spoločnosti CBA Komfos Prešov s.r.o. o inzerciu víkendových akcií prevádzky cez aplikáciu „V
obraze“. Jedná sa o druh reklamy, ktorý nie je uvedený vo všeobecne záväznom nariadení obce Torysa.
Uznesenie č. 37/2021/22
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
berie na vedomie
informácie starostu obce nasledovne:
a) žiadosť p. Martina Saxu, bytom Torysa č. 411 o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Torysa, parcelné číslo C-KN 313/35 o výmere 60 m2, evidovanej na LV č. 591, katastrálne územie
Torysa, za účelom realizácie nového oplotenia a rozšírenia vlastného pozemku,
b) žiadosť p. Jozefa Huňadyho s manželkou, bytom Torysa 151, o odkúpenie časti obecného pozemku,
a to parcely registra C KN parcelné číslo 98/2, katastrálne územia Torysa,
c) žiadosť p. Jána Klembaru, predsedu Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Torysa,
o prenájom priestorov v budove futbalového ihriska (spoločenská miestnosť – tribúna) pre členov
chovateľov poštových holubov dňa 23.07.2021,
d) návrh prípravy nového Cenníka služieb poskytovaných obcou Torysa, v ktorom sa upravia niektoré
poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu a spresnenie účelu vykonávanej akcie v kultúrnom
dome, ako aj zrušenie poplatku za uloženie tela do hrobky pre občana bez trvalého pobytu v obci Torysa
a zrušenie možnosti pochovávania osôb bez trvalého pobytu na pohrebisku v obci Torysa,
e) Žiadosť spoločnosti CBA Komfos Prešov s.r.o. o inzerciu víkendových akcií prevádzky cez aplikáciu
„V obraze“.
K bodu 23: 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 21.10 hod.
Overovatelia zápisnice:
..................................................
Ing. Peter Sabol, PhD., v.r.

V Toryse, 21.06.2021
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

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

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

