U Z N E S E N I A
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2013
konaného dňa 15.02.2013 o 18 00 hod. v miestnosti OcÚ v Toryse

Uznesenie č. 1/2013/1.1
Súhlasí:
- so zmenou programu zasadnutia, a to zrušiť znenie bodu č. 12: Návrh na schválenie spôsobu
predaja a ceny nehnuteľného majetku (budovy garáţe a skladu) na základe obchodnej
verejnej súťaţe a nahradí sa znením Návrh na schválenie poskytovania sluţieb externého
manaţmentu a implementácie k projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa“,
ďalej navrhol doplniť do programu zasadnutia bod č. 21: Návrh na schválenie poskytovania
sluţieb externého manaţmentu a implementácie k projektu pre rozvoj obce s rómskym
osídlením vo vidieckom prostredí postihnutých povodňami - program ROP 4.1.c
Uznesenie č. 2/2013/1.2
Schvaľuje:
- upravený program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2013
zo dňa 15.02.2013
Uznesenie č. 3/2013/2
Berie na vedomie:
- ţe overovateľmi zápisnice a uznesenia sú poslanci Lukáš Kriţalkovič a Albert Sabol a
zapisovateľkou zápisnice je Katarína Haboráková
Uznesenie č. 4/2013/3
a) Zriaďuje: Návrhovú komisiu
b) V o l í :
Predsedu návrhovej komisie - Mgr. Stanislav Angelovič
Členov návrhovej komisie - Juraj Kiktavý a Albín Angelovič
Uznesenie č. 5/2013/4
Berie na vedomie:
- plnenie uznesení z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 14.12.2012
Uznesenie č. 6/2013/5A
Berie na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2013
Uznesenie č. 7/2013/5B
Schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
PRÍJMY
Obec:
Beţné príjmy
700 858,00 Eur
Kapitálové príjmy
184 513,00 Eur
SPOLU príjmy
z toho Školstvo

885 371,00 Eur
380 130,00 Eur

VÝDAVKY
Obec:
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
SPOLU výdavky
z toho Školstvo

630 403,00 Eur
241 968,00 Eur
13 000,00 Eur
885 371,00 Eur
380 130,00 Eur

Uznesenie č. 8/2013/6A
Berie na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k schváleniu úveru na účely zabezpečenia
financovania projektu s názvom: “Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby
v obci Torysa“
Uznesenie č. 9/2013/6B
Schvaľuje:
- prijatie úveru vo výške 19 477,97 Eur, ktorý poskytla Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa,
Vloţka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s moţnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane moţnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu
s názvom: “Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby v obci Torysa“.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane moţnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Uznesenie č. 10/2013/7
Berie na vedomie:
- stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Torysa za rok 2011
Uznesenie č. 11/2013/8
Ruší:
- uznesenie Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 31/09/06-10 zo dňa 15.05.2009 o rozšírení ZŠ
s MŠ v Toryse o II. stupeň špeciálnych tried začínajúc školským rokom 2009/2010, a to od
01.09.2009. Poveruje starostu obce a riaditeľku ZŠ s MŠ v Toryse na vykonanie potrebných
krokov na zabezpečenie tejto úlohy
Uznesenie č. 12/2013/9
Súhlasí:
- s vytvorením jedného školského obvodu medzi obcou Krivany a obcou Torysa s účinnosťou
od školského roka 2013/2014
Uznesenie č. 13/2013/10
Ruší:
- uznesenie Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 43/06 zo dňa 30.06.2006 o schválení
odpredaja pozemku KN č. 306 o výmere 127 m2 v katastri obce Torysa vedenej na LV č. 591
ako zastavané plochy pre Ištoňovú Andreu za cenu 50,00 Sk/m2
Uznesenie č. 14/2013/11
Schvaľuje:
- odpredaj obecného pozemku registra C KN parc. č. 306, druh pozemku: Zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 127 m2, k.ú. Torysa, vedeného na LV č. 591, za jednorazovú cenu

210,82 Eur pre Jozefa Ištoňu a manţelku Andreu Ištoňovú, obidvaja trvale bytom Torysa
č. 225, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb., pričom poplatky pri návrhu na vklad do katastra uhradí kupujúci. Dôvody hodné
osobitného zreteľa spočívajú v tom, ţe Andrea Ištoňová je vlastníčkou pozemku registra
C KN parc. č. 293/243, k.ú. Torysa, na ktorej je umiestnená rozostavaná stavba rodinného
domu. V časti tohto pozemku je výklenok samostatne vedený na LV č. 591 ako pozemok
registra C KN parc. č. 306, k.ú. Torysa. Jeho kúpou by vlastníci nadobudli celistvý
priamočiari pozemok bez výklenku a predajom inej osobe by sa narušila poloha, hranice
a rozmiestnenie pozemku registra C KN parc. č. 293/243, k.ú. Torysa, ktorí uţ majú vo
vlastníctve.
Uznesenie č. 15/2013/12
Schvaľuje:
- poskytovanie sluţieb externého manaţmentu a implementácie k projektu „Modernizácia
verejného osvetlenia v obci Torysa“ vo výške 2 500,00 Eur
Uznesenie č. 16/2013/13
Berie na vedomie:
- ţiadosť Františka Ištoňu, trvale bytom Torysa č. 42, o odkúpenie garáţe
Uznesenie č. 17/2013/14
Berie na vedomie:
- opravu v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa“
Uznesenie č. 18/2013/15
Neschvaľuje:
- jednorazové odpustenie poplatkov za komunálny odpad pre dobrovoľníkov: Veroniku
Tomečkovú, Adriánu Sontágovú, Nikolu Dobrovičovú a Igora Kriţalkoviča
Uznesenie č. 19/2013/17
Schvaľuje:
- jednorazové oslobodenie od platenie nájmu pre Mateja Kriţalkoviča, trvale bytom Torysa
č. 224, za 1.Q.2013 vo výške 432,21 Eur
Uznesenie č. 20/2013/18
Schvaľuje:
- členstvo obce Torysa v Zdruţení Región „Tatry“
Uznesenie č. 21/2013/19
Schvaľuje:
- realizáciu projektu: „Regenerácia obce Torysa“ v rámci grantovej schémy Regionálneho
operačného programu, prioritná os 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel,
oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí
– obnova vybraných obcí postihnutých povodňami, kód výzvy ROP-4.1c-2013/01 zo dňa
31.01.2013

Uznesenie č. 22/2013/21
Schvaľuje:
- vypracovanie ţiadosti o NFP a Externý manaţment (implementácia) projektu: „Regenerácia
obce Torysa“ v rámci grantovej schémy Regionálneho operačného programu, prioritná os 4
Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja
obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých
povodňami, kód výzvy ROP-4.1c-2013/01 zo dňa 31.01.2013 vo výške 6 500,00 Eur

Overovatelia zápisnice:

Lukáš Križalkovič, v. r.

Albert Sabol, v. r.

V Toryse 22.02.2013
Zapísala: Katarína Haboráková

Ing. Jozef Stedina, v. r.
starosta obce

