ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2013,
konaného dňa 10. mája 2013 o 18 00 hod. v miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní poslanci:

Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Mgr. Ľubomír Bodnár,
Jozef Ištoňa, Juraj Kiktavý, Vladimír Kopnický, Lukáš Križalkovič,
Albert Sabol

Ďalší prítomní:

Ing. Jozef Stedina – starosta obce, Terézia Sabolová – ekon. pracovníčka OcÚ,
Katarína Haboráková – zapisovateľka

Hostia:

členovia Rómskej rady - Emil Laci, Torysa č. 258, Ján Laci, Torysa č. 259

Program:

podľa pozvánky

I.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2013 otvoril a viedol starosta
obce Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal prítomných poslancov a členov Rómskej rady. Na začiatku
zasadania boli prítomní 6 poslanci. Starosta obce navrhol zmenu programu: zrušiť bod č. 5 –
Informácia Komisie pre ochranu verejného záujmu a doplniť bod č. 5 – Voľba člena a predsedu
Komisie pre ochranu verejného záujmu, ďalej na návrh poslanca Vladimíra Kopnického doplniť bod
č. 16 – Schválenie návrhu na odpredaj budovy garáže a skladu z dôvodu osobitného zreteľa. Keďže
nikto ďalší nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za
zmenený program. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu - 6, proti návrhu - 0,
zdržal sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
súhlasí

Uznesenie č. 39/2013/1.1
so zmenou programu zasadnutia, a to zrušiť bod č. 5 – Informácia Komisie pre
ochranu verejného záujmu a doplniť bod č. 5 – Voľba člena a predsedu
Komisie pre ochranu verejného záujmu, ďalej doplniť bod č. 16 – Schválenie
návrhu na odpredaj budovy garáže a skladu z dôvodu osobitného zreteľa.

Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s upraveným programom
3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa za rok 2013. Dal hlasovať za jeho schválenie.
Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu - 6, proti návrhu - 0, zdržal sa – 0) Obecné
zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
schvaľuje

Uznesenie č. 40/2013/1.2
upravený program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku
2013 zo dňa 10.05.2013

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Ľubomír Bodnár a Jozef Ištoňa,
za zapisovateľku zápisnice bola určená Katarína Haboráková. Obecné zastupiteľstvo obce Torysa
prijalo:
II.
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berie na vedomie

Uznesenie č. 41/2013/2
overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Mgr. Ľubomír Bodnár
a Jozef Ištoňa a zapisovateľkou zápisnice je Katarína Haboráková

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Vladimíra
Kopnického a za členov Lukáša Križalkoviča a Juraja Kiktavého. Po rokovaní a hlasovaní poslancami
(za schválenie návrhu - 6, proti návrhu - 0, zdržal sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
III.

a)
b)

zriaďuje
volí

Uznesenie č. 42/2013/3
Návrhovú komisiu
za predsedu komisie Vladimíra Kopnického a za členov komisie
Lukáša Križalkoviča a Juraja Kiktavého

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z 2. ZASADNUTIA OcZ V TORYSE V ROKU
2013
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Mgr. Stanislav Angelovič. Starosta
obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 2. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Toryse, ktoré sa konalo dňa 15.03.2013. Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
IV.

berie na vedomie

Uznesenie č. 43/2013/4
plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa
zo dňa 15.03.2013

VOĽBA ČLENA A PREDSEDU KOMISIE PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Starosta obce Ing. Jozef Stedina dal poslancom na vedomie stanovisko poslanca Dezidera
Ištoňu, ktorý sa vzdal funkcie člena a zároveň aj predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu.
Z toho dôvodu navrhuje na túto funkciu poslanca Mgr. Ľubomíra Bodnára. Menovaný funkciu prijal.
Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu - 6, proti návrhu - 0, zdržal sa – Mgr.
Ľubomír Bodnár) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
V.

volí

Uznesenie č. 44/2013/5
za člena a zároveň aj za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu
poslanca Mgr. Ľubomíra Bodnára

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/2013
Ekonomická pracovníčka Obecného úradu v Toryse Terézia Sabolová upovedomila
prítomných poslancov o navrhovanom Rozpočtovom opatrení č. 2/2013 z týchto dôvodov: príjem
dotácie na zvýšenie platov učiteľov, zvýšená dotácia na prenesené kompetencie, preplatenie
záverečnej platby k projektu „Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci Torysa – centrálna zóna“
a následne vrátenie preklenovacieho úveru, preplatenie dobropisu od spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.
Sabinov. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu - 7, proti návrhu - 0, zdržal sa –
0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
VI.
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schvaľuje

Uznesenie č. 45/2013/6
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013

PRÍJMY
Obec:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
SPOLU príjmy
z toho Školstvo

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

722 858 Eur
287 052 Eur
1 190 Eur
1 011 100 Eur
381 891 Eur

653 804 Eur
241 968 Eur
115 328 Eur
1 011 100 Eur
381 891 Eur

SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE TORYSA ZA 1.Q.2013
Na zasadanie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Albín Angelovič. Na poslednom
zasadnutí obecného zastupiteľstva predložili poslanci požiadavku, aby bol rozpočet obce rozdelený
podrobne na jednotlivé položky. Z toho dôvodu ekonomická pracovníčka Obecného úradu v Toryse
Terézia Sabolová podala správu o plnení rozpočtu obce Torysa za 1.Q.2013. Pri podrobnej analýze
rozpočtu sa otvorila rozprava ohľadom poplatkov za užívanie služieb Strediska osobnej hygieny
v Toryse. Keďže obyvatelia rómskej osady neplatili stanovené poplatky za vodu pravidelne, obec
zredukovala náklady iba na výdaj pitnej vody. Člen Rómskej rady Ján Laci predložil požiadavku, aby
sa obnovila služba prania v SOH a výkon osobnej hygieny pre rómske rodiny, ktoré pravidelne platili
a majú aj naďalej o tieto služby záujem (vypracuje zoznam rodín). Upozornil, že nedostatočnou
hygienou sa nakazia chorobami hlavne deti a budú ju šíriť v škole. Poslanci uviedli, že obec
vybudovala Stredisko osobnej hygieny a je potrebné, aby sa v plnom rozsahu využívalo. Je
na rómskych spoluobčanov, ako sa k tejto možnosti postavia, obec nemôže platiť poplatky z vlastného
rozpočtu. Požiadavku Jána Laciho podporili a očakávajú aktivitu aj zo strany členov marginalizovanej
rómskej komunity k riešeniu problému. Ďalší člen Rómskej rady Emil Laci upozornil prítomných
poslancov, že prevažná časť obyvateľov rómskej osady v Toryse žije v chatrčiach. Navrhol, aby obec
zabezpečila pozemky a rómski občania si na vlastné náklady vybudujú rodinné domy. Na túto
požiadavku reagovali poslanci stanoviskom, že každý občan, ktorý chce realizovať výstavbu
rodinného domu, si musí zabezpečiť pozemok z vlastných zdrojov a ďalšie finančné náklady sú
spojené s vydaním stavebného povolenia. Obec je ochotná poskytnúť predaj pozemkov v zmysle
platnej legislatívy, ale má pochybnosti, či sa skutočne začne realizácia výstavby rodinných domov a či
bude dodržiavaný stavebný zákona zo stany záujemcov. Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
VII.

berie na vedomie

Uznesenie č. 46/2013/7
správu o plnení rozpočtu obce Torysa za 1.Q.2013

VIII. INFORMÁCIA
O PLNENÍ
OPATRENÍ
PRIJATÝCH
NA
NÁPRAVU
NEDOSTATKOV ZISTENÝCH HLAVNÝM KONTROLÓROM OBCE TORYSA PRI
FINANČNÝCH KONTROLÁCH V ROKU 2012
Hlavný kontrolór obce Torysa Ing. Stanislav Turák reagoval na požiadavku poslancov
z minulého zasadnutia OcZ zo dňa 15.03.2013 a prítomných poslancov informoval o nedostatkoch
zistených pri finančných kontrolách uskutočnených v roku 2012. Konštatoval, že všetky prijaté
opatrenia boli zo strany obce splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:

berie na vedomie

Uznesenie č. 47/2013/8
informáciu o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
hlavným kontrolórom obce Torysa pri finančných kontrolách v roku 2012
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PREROKOVANIE PLATU STAROSTU OBCE V ZMYSLE ZÁKONA č. 154/2011 Z.Z.,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON NR SR č. 253/1994 Z. Z. O PRÁVNOM
POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV
MIEST V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
S účinnosťou od 01.06.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola
prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z.. V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. s poukazom
na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.. Z toho
dôvodu zástupca starostu obce Jozef Ištoňa podal návrh, aby prítomní poslanci schválili plat starostu
obce pre ďalšie obdobie, ktorý mu patrí v zmysle zákona a k tomu navýšenie platu vo výške 10,60 %.
Po diskusii sa poslanci uzhodli, že plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
vo výške 1 594,- Eur sa zvýši o 10,60 %, čo s účinnosťou od 01.06.2013 predstavuje celkovú výšku
platu 1 763,- Eur/mesiac. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za návrh - 8, proti návrhu - 0,
zdržal sa – 0). Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
IX.

schvaľuje

Uznesenie č. 48/2013/9
plat starostovi obce Torysa Ing. Jozefovi Stedinovi s účinnosťou od 01.06.2013
podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
vo výške 1 594,- Eur a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený
o 10,60 %, čo predstavuje celkovú výšku platu 1 763,- Eur/mesiac

SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY VPS, spol. s r.o. TORYSA ZA ROK 2012
Obec Torysa má 100% podiel v spoločnosti VPS, spol. s r.o. Torysa. Pracovníčka Obecného
úradu v Toryse Katarína Haboráková, ktorá vedie účtovníctvo uvedenej spoločnosti, podala správu
o hospodárení spoločnosti v roku 2012. Uviedla, že spoločnosť vykonávala podnikateľskú činnosť
zameranú hlavne na zemné práce a na konci zdaňovacieho obdobia vykázala stratu vo výške
722,61 Eur, pričom významnou nákladovou položkou bol ročný odpis stroja UNC 200 vo výške
778,83 Eur. Poukázala na neuhradenú dodávateľskú faktúru Obce Torysa vo výške 30 263,67 Eur za
refundáciu nákladov na projekt: „Rekultivácia skládky odpadov Torysa“ realizovaný v roku 2012.
Tento neuhradený záväzok vznikol z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov na osobitnom účte
spoločnosti. Účelová finančná rezerva tvorená v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa
za obdobie od roku 2000 – 2004 a za rok 2007, v čase prevádzkovania Skládky tuhého komunálneho
odpadu v Toryse, neodvádzala na osobitný účet v plnom rozsahu. Po rokovaní a hlasovaní poslancami
(za návrh - 8, proti návrhu - 0, zdržal sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
X.

schvaľuje

Uznesenie č. 49/2013/10
účtovnú závierku VPS, spol. s r.o. Torysa za rok 2012 pre potreby valného
zhromaždenia a následného uloženia do obchodného registra Okresného súdu
v Prešove

NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. 1/2013 O ŠKOLSKOM OBVODE ZŠ S MŠ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina dal poslancom na vedomie návrh VZN č. 1/2013 o školskom
obvode ZŠ s MŠ medzi obcou Krivany a obcou Torysa s účinnosťou od školského roka 2013/2014.
Terajší žiaci ZŠ s MŠ v Brezovici, ktorí majú trvalý pobyt v Toryse, dokončia povinnú školskú
dochádzku v uvedenej škole. V školskom roku 2013/2014 už noví žiaci 5. ročníka si budú plniť
povinnú školskú dochádzku v ZŠ s MŠ v Krivanoch. Obec Torysa je nútená riešiť vytvorenie jedného
školského obvodu medzi obcou Krivany a obcou Torysa z dôvodu, že obec Brezovica nemá záujem
o žiakov rómskeho pôvodu II. stupňa špeciálnych tried, ktorí majú trvalý pobyt v Toryse. Obec Torysa
XI.
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má v zmysle školského zákona zriadenú ZŠ s MŠ pre 1. - 4. ročník, preto nie je možné riešiť II. stupeň
špeciálnych tried, keď škola nie je plne organizovaná pre II. stupeň. Po rokovaní a hlasovaní
poslancami (za schválenie návrhu - 8, proti návrhu – 0, zdržal sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce
Torysa prijalo:
Uznesenie č. 50/2013/11
schvaľuje
VZN č. 1/2013 o školskom obvode ZŠ s MŠ a Dohodu o vytvorení
spoločného školského obvodu základnej školy s materskou školou medzi obcou
Torysa a obcou Krivany
SCHVÁLENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA NA PRENÁJOM OBECNÉHO POZEMKU
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov, že Jozef Revický, trvale
bytom Brezovička č. 145, požiadal dňa 11.03.2013 obec o prenájom pozemku registra C KN parc.
č. 293/297, vedenom na LV č. 591 ako ostatné plochy, o výmere 24 m2. Na uvedenom pozemku sa
nachádza objekt, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
15.03.2013 svojím uznesením č. 31/2013/7 schválili zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Obec Torysa dňa
09.04.2013 v súlade s § 9a, odsek 9, písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. tento zámer aj zverejnila
na verejnej tabuli a internetovej stránke obce. Poslanci diskutovali o výške nájomného za pozemok
a stanovili výšku 180,- Eur/rok. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu - 8, proti
návrhu – 0, zdržal sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
XII.

schvaľuje

Uznesenie č. 51/2013/12
nájom pozemku za účelom vysporiadania právneho vzťahu k užívaniu pozemku
Jozefom Revickým, trvale bytom Brezovička č. 145, ktorý je výlučným
vlastníkom stavby postavenej na predmetnom pozemku vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou. Cena za nájom pozemku je stanovená vo výške 180,- Eur/rok.

XIII. SPOLUFINANCOVANIE AKCIE – POŢEHNANIE „MARIÁNSKEHO STĹPA“ AKO
PAMÄTNÍKA POVODNE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že 9. júna 2013 obec Torysa
v spolupráci s Farským úradom v Toryse pripravuje vysviacku „Mariánskeho stĺpa“ ako Pamätníka
povodne. Kultúrny program spojený s vysviackou bude spolufinancovaný z rozpočtu obce.
Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu – 8, proti návrhu - 0, zdržal sa – 0)
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
Uznesenie č. 52/2013/13
schvaľuje
spolufinancovanie kultúrneho programu spojeného s vysviackou „Mariánskeho
stĺpa“ ako Pamätníka povodne
PREROKOVANIE ŢIADOSTI O PRENÁJOM PRIESTOROV
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval poslancov, že dňa 03.05.2013 podal Marko
Vrabeľ, Nám. sv. Martina 32, Lipany, žiadosť o prenájom priestorov Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
v Toryse. Uviedol, že má záujem prevádzkovať miestnu školskú jedáleň za účelom poskytovania
stravy pre stravníkov zo základnej a materskej školy, pre miestnych obyvateľov a okolie. Poslanci
o tejto možnosti diskutovali a žiadosti nevyhoveli. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie
návrhu – 0, proti návrhu - 8, zdržal sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
XIV.

neschvaľuje

Uznesenie č. 53/2013/14
prenájom priestorov Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Toryse pre Marka
Vrabľa, Nám. sv. Martina 32, Lipany
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INFORMÁCIA O ČLENSTVE V ZDRUŢENÍ REGIÓN „TATRY“
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval prítomných poslancov, že na XIX. Kongrese
Združenia Región „Tatry“, ktorý sa konal dňa 23.04.2013 v Trstenej, bola obec Torysa prijatá
za nového člena uvedeného združenia. Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
XV.

berie na vedomie

Uznesenie č. 54/2013/15
informáciu o členstve obce Torysa v Združení Región „Tatry“

SCHVÁLENIE NÁVRHU NA ODPREDAJ BUDOVY GARÁŢE A SKLADU
Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA.
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval, že poslanec Vladimír Kopnický predložil návrh,
aby obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj budovy na pozemku registra C KN parc. č. 293/18 –
budova skladu so súp. č. 336 a budovy na pozemku registra C KN parcelné č. 293/368 - garáže so súp.
č. 337, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za celkovú cenu 5 200,- Eur. Poslanci diskutovali, že
dôvody hodného osobitného zreteľa spočívajú v tom, že Ján Križalkovič, trvale bytom Torysa č. 281 a
Albert Sabol, trvale bytom Torysa č. 74 sú vlastníkmi hlavnej budovy stolárskej dielne a v minulosti
až doposiaľ vyvíjali z vlastnej iniciatívy aktivity k zaisteniu a ošetreniu týchto budov. Pri predaji iným
kupujúcim by došlo k narušeniu vstupu do priestorov stolárskej dielne a obmedzovaniu pri výkone
predmetu podnikania - stolárstva. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu – 7,
proti návrhu - 0, zdržal sa – Albert Sabol) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:

XVI.

schvaľuje

Uznesenie č. 55/2013/16
návrh na predaj budovy skladu so súp. č. 336 nachádzajúcej sa na pozemku
registra C KN parc. č. 293/18, k. ú. Torysa a budovy garáže so súp. č. 337,
ktorá sa nachádza na pozemku registra C KN parcelné č. 293/368, k. ú. Torysa
za jednorazovú cenu 5 200,- Eur pre Jána Križalkoviča, trvale bytom Torysa
č. 281 a Alberta Sabola, trvale bytom Torysa č. 74, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 38/1991 Zb.. Dôvody
hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že Ján Križalkovič a Albert Sabol
sú podielovými spoluvlastníkmi priľahlej nehnuteľnosti - stavby so súp. číslom
334, popis stavby: dielňa, postavená na pozemku parcelné číslo 278, zapísaná
na LV č. 1099, k. ú. Torysa, a to Ján Križalkovič pod B1 v podiele ½ z celku
a Albert Sabol pod B2 v podiele ½ z celku. Ján Križalkovič a Albert Sabol
dlhodobo užívajú prevádzané stavby ako svoje vlastné a prevádzkujú v nich
svoju podnikateľskú činnosť od roku 2002. V rámci svojej podnikateľskej
činnosti tieto stavby zhodnotili a starali sa o nich, pričom investície do stavieb
presiahli hodnotu stavieb. Pri predaji inému kupujúcemu by mohlo dôjsť
k zásahu do ich práv.

XVII. DISKUSIA
1. Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil prítomných poslancov, že Obec Torysa chce
podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena s Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosťou Torysa.
V predmetnej zmluve Rímskokatolícka cirkev, farnosťou Torysa, ako povinný z vecného
bremena, zriaďuje vecné bremeno v prospech Obce Torysa, ako oprávneného z vecného bremena.
Obsahom vecného bremena je právo vybudovania, údržby a rekonštrukcie chodníka a právo
prechodu na parcele registra E KN parc. č. 930, trvalé trávne porasty o výmere 25 536 m²,
v rozsahu dielov č. 1 a 2. podľa GP č. 37055739 - 8/2013, úradne overeného Správou katastra
Sabinov pod číslom G1-127/2013 dňa 25.04.2013. Na uvedenej parcele, ktorá sa nachádza
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v katastrálnom území Torysa a je vedená na LV č. 648, chce obec zrekonštruovať chodník
od mosta okolo potoka popri hlavnej ceste smer Šarišské Dravce s prechodom cez hlavnú cestu
ku kostolu. Po rokovaní a hlasovaní poslancami (za schválenie návrhu - 8, proti návrhu - 0, zdržal
sa – 0) Obecné zastupiteľstvo obce Torysa prijalo:
schvaľuje

Uznesenie č. 56/2013/17
právny úkon Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Torysa, ako
oprávneným z vecného bremena a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Torysa,
zastúpená ThLic. Tomášom Čapom, dekanom a farárom, ako povinným
z vecného bremena. Obsahom vecného bremena je právo vybudovania a údržby
chodníka a právo prechodu na parcele registra E KN parc. č. 930, trvalé
trávne porasty o výmere 25 536 m², v rozsahu dielov č. 1 a 2. podľa GP
č. 37055739-8/2013, úradne overeného Správou katastra Sabinov pod číslom
G1-127/2013 dňa 25.04.2013

2. Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov, že iné subjekty (Jozef Genčúr, Marek
Dvorščák, Ján Sontág) užívajú priestory, ktoré sú vo vlastníctve obce. Poslanci sa uzhodli, že
v tejto veci je potrebné konať v zmysle platnej legislatívy v prospech obce.

XVIII. ZÁVER
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Torysa o 2200 hodine.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ľubomír Bodnár, v. r.

Jozef Ištoňa, v. r.

V Toryse 17.05.2013
Zapísala: Katarína Haboráková

Ing. Jozef Stedina, v. r.
starosta obce
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