ZÁ PI S N ICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014,
konaného dňa 19. septembra 2014 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

Poslanci: Albín Angelovič, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Juraj
Kiktavý, Vladimír Kopnický, Albert Sabol
Starosta obce: Ing. Jozef Stedina
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Mgr. Ľubomír Bodnár, Dezider Ištoňa, Lukáš Križalkovič

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie školského obvodu
Návrh na schválenie finančnej podpory pre nezaopatrené deti
Návrh na schválenie tréningov v súťaži stolného tenisu v sále KD
Návrh na schválenie nájomnej zmluvy
Návrh na schválenie prijatia podmienok pri vysporiadaní majetku a pozemkov VVS,
a. s. v obci Torysa
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2014 otvoril a viedol starosta
obce Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal prítomných poslancov. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je päť a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu v bode programu č. 9
z pôvodného znenia: Návrh na schválenie nájomnej zmluvy a formuloval ho znením: Konsolidovaná
výročná správa Obce Torysa za rok 2013. Keďže poslanci nemali návrhy na zmenu programu, starosta
obce ich vyzval, aby hlasovali za zmenu v bode programu č. 9: Konsolidovaná výročná správa obce
Torysa za rok 2013.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov so zmeneným programom
7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa za rok 2014. Dal hlasovať za jeho schválenie.
Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Juraj Kiktavý a Mgr. Stanislav Angelovič, za
zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Alžbeta Bodnárová.

K bodu 3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Albína Angeloviča a
za členov Alberta Sabola a Jozefa Išoňu. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse, ktoré sa konalo dňa 14.08.2014.
Obecné zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie.

K bodu 5. NÁVRH NA PREDAJ MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO
OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Pri prejednávaní tohto bodu sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil poslanec
p. Vladimír Kopnický. Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že Obecné
zastupiteľstvo v Toryse schválilo dňa 09.10.2013 uznesením č. 90/2013/10 zámer predať časť parcely
registra C KN parc. č. 252/1, druh pozemku: Ostatné plochy, o celkovej výmere 718 m2, zapísanej na
LV č. 591, k. ú. Torysa, vedenej Správou katastra Sabinov, a to v rozsahu 2 m po celej šírke uvedenej
parcely, čo predstavuje cca 54 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Angeloviča
a Gabrielu Angelovičovú, obidvaja trvale bytom Torysa č. 267. Zámer predať majetok Obce Torysa
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Torysa odo dňa 19.06.2014. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ŠKOLSKÉHO OBVODU
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s návrhom na vytvorenie
spoločného školského obvodu medzi obcou Torysa a mestom Lipany pre žiakov druhého stupňa ZŠ na
plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od druhej polovice školského roka 2014/2015. Zo
strany rodičov detí vzišla požiadavka na rozšírenie školského obvodu s mestom Lipany za účelom
uplatnenia nároku na cestovné, keďže až 27 žiakov z našej obce navštevujú základné školy
v Lipanoch. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7. NÁVRH NA SCHVÁLENIE FINANČNEJ PODPORY PRE NEZAOPATRENÉ
DETI
Starosta obce Ing. Jozef Stedina v prvom rade oboznámil prítomných poslancov, že Obec
Torysa môže poskytnúť v nepriaznivej sociálnej situácii svojim občanom sociálnu pomoc. Na základe
žiadosti p Kataríny Kravcovej o príspevok navrhuje poskytnúť vo výške 332,- € jednorazovú finančnú
pomoc pre nezaopatrené deti vdove p. Kataríne Kravcovej, Torysa č. 288 a zapracovať tento výdavok
do úpravy rozpočtu za rok 2014. Poslanci o návrhu rokovali.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8. NÁVRH NA SCHVÁLENIE TRÉNINGOV V SÚŤAŽI STOLNÉHO TENISU
V SÁLE KD
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že Stolnotenisový klub Torysa podal žiadosť
o poskytnutie sály kultúrneho domu na majstrovské zápasy na ročník 2014 – 2015. Tréningový proces
začal od 20.08.2014 v dňoch streda a štvrtok od 17:00 hod. do 20:00 hod. V priestoroch kultúrneho
domu je zriadená prevádzka Pizzerie, ktorá má schválenú prevádzkovú dobu v pracovných dňoch od
16:00 hod. do 22:00 hod. Z uvedeného dôvodu bol predsedovi Stolnotenisového klubu Torysa
predložený návrh na zmenu času tréningov, a to od 16:00 hod. do 19:00 hod. v stanovenom termíne.
Navrhnutý čas nevyhovuje predovšetkým hráčom skupiny A, ktorý je pre nich priskorý.
Predseda Stolnotenisového klubu Torysa vyslovil požiadavku na vybudovanie protihlukovej steny,
ktorá by tlmila hlučnosť medzi prevádzkou PIZZERIE a hráčnmi Stolnotenisového klubu pri
zápasoch, poskytnutie obecného osobného motorového vozidla na súťaže na 1 500km a preplatenie
500km cestovných nákladov. Poslanci sa uzhodli, že vybudovanie protihlukovej steny je neprípustné,
a to z dôvodu finančných nákladov na jej zriadenie, keďže sa jedná o neočakávaný výdavok
v kalendárnom roku 2014.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie požiadavky predsedu Stolonotenisového klubu Torysa
a dospelo k záveru:
- určenie pracovného stretnutia za účasti členov obecnej rady a poslancov, ako
aj prevádzkovateľa PIZZERIE Torysa,
- poskytnutie obecného dopravného prostriedku na súťažné zápasy členov Stolnotenisového
klubu Torysa v kalendárnom roku 2014 na požadovaný počet 1 500km je neprípustný
a povoľuje sa len po zvážení starostu obce a nutnosti, keďže na rok 2014 bol stanovený nízky
limit nákupu pohonných hmôt,
- poskytnutie zálohovej platby na preplatenie 500km cestovných nákladov v kalendárnom roku
2014 je neprípustné, keďže v rozpočte nie sú na to vyčlenené finančné prostriedky.
K bodu 9: KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE TORYSA ZA ROK 2013
Starosta obce predniesol Konsolidovanú výročnú správu Obce Torysa za rok 2013 a rozobral
podrobnosti v oblasti investícií. Obecné zastupiteľstvo Konsolidovanú výročnú správu za rok
2013 zobralo na vedomie.

K bodu 10: NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRIJATIA PODMIENOK PRI VYSPORIADANÍ
MAJETKU A POZEMKOV VVS, a. s. V OBCI TORYSA
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili pozvaní zástupcovia VVS, a. s. Košice,
JUDr. Jozef Lenárt a riaditeľ závodu Prešov Ing. Jozef Polomský. Starosta obce Ing. Jozef Stedina
informoval prítomných poslancov, že obec Torysa doposiaľ nedisponuje listom vlastníctva
k zápisu stavby Domu nádeje. Z uvedemného dôvodu požiadal VVS, a. s. Košice ako
spoluvlastníka pozemku registra C KN parc. č. 822/6 o súhlasné stanovisko k zápisu stavby do
katastra nehnuteľností. Poukázal na skutočnosť, že kolaudácia Domu nádeje ako aj polarizačné

zameranie s geometrickým plánom boli spracované a vydané v roku 2002, avšak neprešlo
vlastníctvo, nevedno z akého dôvodu.
Právny zástupca VVS, a. s. Košice informoval prítomných poslancov, že predmetná záležitosť
bola prerokovaná na zasadnutí vedenia VVS, a. s. Košice, kde vedenie stanovilo podmienky
nasledovne:
- pripraviť rokovanie zástupcov obce Torysa s predstaviteľmi Arcibiskupského úradu
Košice k realizácii zriadenia vecného bremena pre VVS, a. s. Košice na pozemku registra
C KN parc. č. 822/4, ktorej vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Torysa, aby VVS,
a s. mali zabezpečené právo prechodu k vodovodu, keďže sú vlasníkmi parcely registra C KN
parc. č. 819/1,
- ak dôjde k dohodám pri zriadení vecného bremena, VVS, a. s. dá súhlas k zápisu
Domu nádeje na list vlastníctva,
- prehodnotiť odkúpenie pozemku pod ČOV, ktorý je vo vlastníctve obce, prípadne zámenu
pozemku, ktorý je pri Dome nádeje, za pozemok pod ČOV,
- pripraviť pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom VVS, a. s. vo veci kompromisu pri
prekládke potrubia,
- VVS, a. s. dodá podklady k návrhu na zriadenie vecného bremena majetku obce
v intraviláne obce do 15.10.2014.
Obecné zastupiteľstvo predložené podmienky zobralo na vedomie.
K bodu 11: DISKUSIA
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal prítomným poslancom nasledovné informácie:
a)
Sú vyhlásené nové výzvy v oblasti životného prostredia na rok 2015, a to najmä
v oblastiach:
 ochrana a využívanie vôd: rozšírenie, rekonštrukcia alebo budovanie kanalizácie,
verejného vodovodu, protipovodňová ochrana na vodnom toku i mimo vodného toku,
 rozvoj odpadového hospodárstva: uzavretie a rekultivácia skládok, triedený zber
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (napr. výstavba kompostoviska,
drvič, štiepkovač), zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov,
 obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón:
revitalizácia, tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev, komunikačných plôch
s doplnením drobnej architektúry, dotváranie centier obcí a ulíc, oddychových zón,
športových a detských ihrísk, budovanie a opravy chodníkov pre peších, cyklotrás,
 ochrana pred povodňami: budovanie a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov,
ochranných hrádzí, úprava a revitalizácia tokov, realizácia vodozádržných
a protieróznych opatrení.
b)
Realizácia pokládky dlažby časti chodníka pri bytovke na Nižnom konci
c)
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v októbri uskutoční slávnostné otvorenie Klubu
dôchodcov v obci Torysa za účasti poslancov obce
K bodu 12: ZÁVER
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 22:00 hodine.

Overovatelia zápisnice:

Juraj Kiktavý, v.r.

Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.

V Toryse 24.09.2014
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová
Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

