U Z N E S E N I A
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse v roku 2013
konaného dňa 10.05.2013 o 18 00 hod. v miestnosti OcÚ v Toryse

Uznesenie č. 39/2013/1.1
Súhlasí:
- 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
Uznesenie č. 40/2013/1.2
Schvaľuje:
- upravený program 3.
2013 zo dňa 10.05.2013

zasadnutia

Obecného

zastupiteľstva

obce

Torysa

v roku

Uznesenie č. 41/2013/2
Berie na vedomie:
- overovateľov zápisnice a uznesenia, ktorými sú poslanci Mgr. Ľubomír Bodnár a Jozef Ištoňa
a zapisovateľkou zápisnice je Katarína Haboráková
Uznesenie č. 42/2013/3
a) Zriaďuje: Návrhovú komisiu
b) V o l í :
Predsedu návrhovej komisie - Vladimír Kopnický
Členov návrhovej komisie - Lukáš Križalkovič a Juraj Kiktavý
Uznesenie č. 43/2013/4
Berie na vedomie:
- plnenie uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 15.03.2013
Uznesenie č. 44/2013/5
Volí:
- za člena a zároveň aj za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu poslanca
Mgr. Ľubomíra Bodnára
Uznesenie č. 45/2013/6
Schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
PRÍJMY
Obec:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
SPOLU príjmy
z toho Školstvo

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

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

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

Uznesenie č. 46/2013/7
Berie na vedomie:
- správu o plnení rozpočtu obce Torysa za 1.Q.2013
Uznesenie č. 47/2013/8
Berie na vedomie:
- informáciu o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených hlavným
kontrolórom obce Torysa pri finančných kontrolách v roku 2012
Uznesenie č. 48/2013/9
Schvaľuje:
- 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
Uznesenie č. 49/2013/10
Schvaľuje:
- 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
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
Uznesenie č. 51/2013/12
Schvaľuje:
- 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
Uznesenie č. 52/2013/13
Schvaľuje:
- spolufinancovanie kultúrneho programu spojeného s vysviackou „Mariánskeho stĺpa“ ako
Pamätníka povodne
Uznesenie č. 53/2013/14
Neschvaľuje:
- prenájom priestorov Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Toryse pre Marka Vrabľa, Nám. sv.
Martina 32, Lipany
Uznesenie č. 54/2013/15
Berie na vedomie:
- informáciu o členstve obce Torysa v Združení Región „Tatry“

Uznesenie č. 55/2013/16
Schvaľuje:
- 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.
Uznesenie č. 56/2013/17
Schvaľuje:
- 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 č. G1-127/2013 dňa 25.04.2013

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

