ZÁ PI S N ICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 10. decembra 2015 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Starosta obce: Ing. Jozef Stedina
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Poslanci: Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič, Jozef Kopnický, Jozef Lazorík,
Ing. Peter Sabol, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za roky 2013 a 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2016
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok
2016
Návrh rozpočtu obce Torysa na rok 2016
Návrh VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách
Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách
v obci Torysa
Návrh VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách v obci Torysa
Návrh VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na území
obce Torysa
Návrh VZN č. 6/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
Návrh Zásad obce Torysa o určení podmienok nájmu pozemkov
Návrh Zásad obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2015
Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzkov spoločnosti VPS, s.r.o. Torysa
Návrh na založenie Združenia EuroVelo 11 Slovensko
Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie spracovania Programu rozvoja obce Torysa na roky 2015 – 2022
Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných
poslancov je deväť a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu zasadnutia, a to doplniť bod č.
25 – Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia a bod č. 26 – Návrh na schválenie obecnej

akcie „Toryské hody“. Keďže poslanci nemali návrhy na zmenu programu, starosta obce ich vyzval, aby
hlasovali za zmenený program. Poslanci o návrhoch 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
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod č. 25 - Schválenie návrhu na zvolanie
obecného zhromaždenia
Hlasovanie:
za:

7

Mgr. Stanislav Angelovič, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Jozef Kopnický, Jozef Lazorík,
Ing. Peter Sabol, PhD.

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
2
0

Ing. Miroslav Ištoňa,RichardKrižalkovič

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
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod č. 26 – Návrh na schválenie obecnej
akcie „Toryské hody“
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s upraveným programom 8.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za roky 2013 a 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2016
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok
2016
9. Návrh rozpočtu obce Torysa na rok 2016
10. Návrh VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách
11. Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
12. Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách
v obci Torysa
13. Návrh VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách v obci Torysa
14. Návrh VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na území
obce Torysa
15. Návrh VZN č. 6/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva

16. Návrh Zásad obce Torysa o určení podmienok nájmu pozemkov
17. Návrh Zásad obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
18. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2015
19. Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzkov spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa
20. Návrh na založenie Združenia EuroVelo 11 Slovensko
21. Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22. Návrh na schválenie spracovania Programu rozvoja obce Torysa na roky 2015 – 2022
23. Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
24. Rôzne
25. Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia
26. Návrh na schválenie obecnej akcie „Toryské hody“
27. Záver
Starosta obce dal hlasovať za schválenie upraveného programu. 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
upravený program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2015 zo dňa
10.12.2015
Hlasovanie:
za:
9
Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Stanislav Angelovič a Jozef Lazorík, 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 Mgr. Stanislav Angelovič
a Jozef Lazorík a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Juraja Kiktavého a za
členov Annu Jaššovú a Ing. Petra Sabola, PhD. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 106/2015/3

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 – Juraj Kiktavý
Členov návrhovej komisie – Anna Jaššová a Ing. Peter Sabol, PhD.
Hlasovanie:
za:

9

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,

Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
proti:
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 24.09.2015.
Uznesenie č. 107/2015/4

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 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
24.09.2015
K bodu 5: Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za roky 2013 a 2014
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal na vedomie Správu nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za roky 2013 a 2014, ktoré vypracovala Ing. Janka Hirjaková,
audítorka spoločnosti HIREKON, s.r.o. Prešov, č. licencie UDVA 362. Vo svojich správach uvádza,
že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok,
ktorý sa skončil k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2014 v súlade so zákonom o účtovníctve
431/2002 Z. z. v platnom znení.
Uznesenie č. 108/2015/5

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 ku konsolidovanej účtovnej závierke za roky 2013 a
2014

K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Turák oboznámil prítomných poslancov s návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2016. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 109/2015/6

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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa na I. polrok 2016 a poveruje ho
vykonaním
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu a dal slovo ekonomickej pracovníčke obecného
úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením č.
4/2015 zo dňa 15.10.2015, kde hlavným dôvodom bolo poskytnutie dotácie z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt „Regenerácia obce Torysa“.
Uznesenie č. 110/2015/7

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
rozpočtové opatrenie č. 4/2015
K bodu 8: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na
rok 2016
Starosta obce dal slovo k stanovisku hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý
predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Konštatoval, že návrh rozpočtu na rok
2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018 bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložený návrh rozpočtu zohľadňuje
aj všeobecne záväzné nariadenia a interné predpisy obce.
Uznesenie č. 111/2015/8

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
stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k navrhovanému rozpočtu obce Torysa
na rok 2016
K bodu 9: Návrh rozpočtu obce Torysa na rok 2016
Starosta rozobral návrh rozpočtu a dal slovo ekonomickej pracovníčke Obecného úradu v Toryse p.
Terézii Sabolovej, aby oboznámila poslancov o podrobnostiach k jednotlivým položkám rozpočtu obce na
rok 2016. Poslanci o návrhu rozpočtu rokovali.
Uznesenie č. 112/2015/9

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
rozpočet obce Torysa na rok 2016
Príjmy
Výdavky
______________________________________________________________________________________
Obec
Obec
Bežné príjmy
766 748 Eur
Bežné výdavky
271 212 Eur
Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdavky
72 076 Eur
Finančné operácie
2 000 Eur
Finančné operácie
36 660 Eur
Z toho školstvo
388 800 Eur
Z toho školstvo
388 800 Eur
SPOLU príjmy
768 748 Eur
SPOLU výdavky
768 748 Eur
Hlasovanie:
za:
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Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti:
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 10: Návrh VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s návrhom uvedeného VZN. Novela
uskutočnená zákonom č. 188/2015 Z. z. v čl. I. bode 5 zmenila ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) tak, že slová „15. januára do 15. februára“ nahradila slovami „1.
apríla do 30. apríla“. Zákonodarca túto úpravu zdôvodnil tým, že aprílový termín zápisu je vyhovujúcejší
z dôvodu, že časový posun umožní zlepšenie stupňa vývinu dieťaťa, ktorý mu umožňuje úspešné osvojenie
školských povinností. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 113/2015/10

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
VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 11: Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o predkladanom návrhu VZN
z dôvodu novely zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci
diskutovali o výškach sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb a výške poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, a to pre fyzické osoby, živnostníkov a právnické
osoby. Starosta ďalej informoval o nevyrovnaní finančných prostriedkov za likvidáciu odpadu voči
predpisu rozpočtu k skutočne vynaloženým nákladom. Taktiež podotkol povinnosť k spracovaniu
monitorovacích správ za finančné prostriedky voči skládke odpadu po dobu 30 rokov. Poslanci rokovali
o podrobnostiach v predmetných úpravách poplatkov.
Uznesenie č. 114/2015/11

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za:

8

Mgr. Stanislav Angelovič, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,JozefKopnický,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti
zdržal sa:

0
1

Ing. Miroslav Ištoňa

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 12: Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode
a službách v obci Torysa
Starosta oboznámil poslancov o neustálych sťažnostiach občanov vo vzťahu k otváracím hodinám
v baroch a pohostinských zariadeniach na území obce. V rámci predmetného bodu bol prejednaný návrh na
schválenie VZN o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Torysa,
v ktorom sa jednoznačne určuje otvárací čas pre reštaurácie, pohostinstvá a bary na území obce v nedeľu od
14:00 hod. a pre všetky prevádzky na území obce sa stanovuje prevádzková doba cez významné sviatky
počas kalendárneho roka. Poslanci o návrhu VZN rokovali.
Uznesenie č. 115/2015/12

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci
Torysa
Hlasovanie:
za:
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proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 13: Návrh VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách v obci Torysa
S návrhom VZN o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách v obci Torysa oboznámil prítomných poslancov starosta obce Ing. Jozef Stedina. Poslanci
o predkladanom návrhu rokovali.
Uznesenie č. 116/2015/13

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
VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách v obci Torysa
Hlasovanie:
za:

9

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 14: Návrh VZN č.5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na
území obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných o predkladanom návrhu VZN v súlade s §
16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 117/2015/14

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
VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na
území obce Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 15: Návrh VZN č. 6/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva
V rámci predmetného bodu bol prerokovaný návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, o ktorom prítomných informoval starosta a
ekonomická pracovníčka Obecného úradu v Toryse p. Terézia Sabolová. V predmetnej veci starosta
poukázal na skutočnosti dofinancovania materskej školy a školskej jedálne. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 118/2015/15

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
VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 16: Návrh Zásad obce Torysa o určení podmienok nájmu pozemkov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov s návrhom Zásad o určení
podmienok nájmu pozemkov, v ktorom sa zvyšuje sadzba nájomného ako náhrada za dočasné užívanie
pozemkov vo vlastníctve obce Torysa pre podnikateľskú činnosť o 10 % nasledovne:
a) pozemky pod predajnými stánkami do 10m²
14,605 € / m² / rok
b) pozemky pod predajnými stánkami nad 10m²
9,128 € / m² / rok
c) letné terasy
0,729 € / m² / rok
d) plochy skladísk, parkovísk, garáží, plochy pod budovami
0,726 € / m² / rok
e) osadenie bilboardov a panelov s prenájmom plôch
na propagáciu a reklamu
365,12 € / m² / rok
f) pre osadenie informačných tabúľ s plochou do 1 m²
54,77 € / m² / rok
g) osadenie informačných tabúľ s plochou nad 1 m²
109,54 € / m² / rok
Poslanci o predkladanom návrhu rokovali.

Uznesenie č. 119/2015/16a

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
Zásady obce Torysa o určení podmienok nájmu pozemkov zo dňa 29.11.2013
Hlasovanie:
za:

9

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0
Uznesenie č. 120/2015/16b

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
Zásady obce Torysa o určení podmienok nájmu pozemkov
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 17: Návrh Zásad obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
V predmetnom bode starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil prítomných poslancov
o predkladanom návrhu Zásad o určení podmienok nájmu nebytových priestorov, v ktorom sa zvyšuje
pevná sadzba nájmu nebytových priestorov za 1 m² / rok o 10% nasledovne:
a) obchod
13,88 Eur
b) služby, školské zariadenia, sociálne, športové,
kultúrne s ďalšie podobné priestory
16,43 Eur
c) výrobné a skladové priestory
12,42 Eur
d) ostatné (schody, chodby a pod.)
9,13 Eur
e) zdravotníctvo
14,60 Eur
Dôvodom sú vyššie náklady na údržbu uvedených priestorov. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 121/2015/17a

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
Zásady obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov zo dňa
27.05.2011
Hlasovanie:
za:

9

proti

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

zdržal sa:

0

neprítomní pri hlasovaní:

0
Uznesenie č. 122/2015/17b

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
Zásady obce Torysa o určení podmienok nájmu nebytových priestorov
Hlasovanie:
za:

9

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 18: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2015
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015.
Uznesenie č. 123/2015/18

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
príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2015
K bodu 19: Návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzkov spoločnosti VPS, s .r. o. Torysa
Starosta obce informoval poslancov o súčasnom stave a hospodárení v spoločnosti VPS, s. r. o.
Torysa. Spoločnosť v súčasnosti nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a vedie iba účtovníctvo ako
samostatný podnikateľský subjekt. Eviduje záväzky a pohľadávky, ktoré je potrebné určitým spôsobom
vysporiadať.
Uznesenie č. 124/2015/19

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
odporúča
starostovi obce
a) - prehodnotiť záväzky spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa v spolupráci s konateľom VPS, s.r.o. a viesť
s dotknutými organizáciami dohody o ich vysporiadaní
b) - prehodnotiť pohľadávky spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa v spolupráci s konateľom VPS, s.r.o.
a upustiť od ich vymáhania od občanov obce Torysa
- prehodnotiť pohľadávky spoločnosti VPS, s. r. o. Torysa v spolupráci s konateľom VPS, s.r.o. a
viesť s dotknutými organizáciami dohody o ich vysporiadaní
K bodu 20: Návrh na založenie Združenia EUROVELO 11 Slovensko
Starosta obce Ing. Jozef Stedina prezentoval prítomným poslancom projekt Európskej cyklistickej
federácie EuroVelo, ktorej hlavným poslaním je pospájať najväčšie európske destinácie sieťou diaľkových

cyklotrás. Cez Slovensko smeruje EuroVelo č. 11, ktorej úsek cez územie Prešovského samosprávneho
kraja predstavuje dĺžku cca 170 km. Vzhľadom k tomu, že takéto združenie na území okresu Sabinov
neexistuje, rozhodli sa samosprávy okresu Sabinov a mesto Veľký Šariš, cez ktoré prechádza EuroVelo 11,
založiť Združenie EuroVelo 11 Slovensko a vytvoriť tak organizáciu oprávnenú žiadať o dotáciu
z MDVaRR SR na vypracovanie projektovej dokumentácie pre trasu EuroVelo 11 na území okresu Sabinov.
Výška členského poplatku bola navrhnutá na rok 2015 vo výške paušálne 20 Eur. Poslanci o predloženom
návrhu rokovali.
Uznesenie č. 125/2015/20

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
a) založenie ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO
b) vstup obce Torysa do ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO ako
zakladajúceho člena
c) členský príspevok obce na rok 2015 vo výške 20 €
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 21: Návrh na schválenie predaja majetku obce Torysa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že Obecné zastupiteľstvo
v Toryse schválilo dňa 24.09.2015 uznesením č. 94/2015/6 zámer predaja nehnuteľností pre obchodnú
spoločnosť COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, čím si obchodná spoločnosť COOP Jednota zabezpečí vstup pre zásobovanie do budovy – nákupné
centrum Jednota Torysa, ktorý nie je možné iným spôsobom vybudovať. Poslanci sa neuzhodli k predaju

majetku obce Torysa pre obchodnú spoločnosť COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
z dôvodu, že došlo k zmene štatutára obchodnej spoločnosti COOP Jednota Prešov, ktorý má za to,
že nemá informácie o dohodách, ktoré boli medzi obcou Torysa a COOP Jednota Prešov. Poslanci
odporučili starostovi obce zvolať pracovné stretnutie za účasti kompetentnej osoby - predsedu
predstavenstva a dohodnúť podmienky Zmluvy o budúcej zmluve k odkúpeniu skladov a bývalej kotolne
pre potreby obce, ako aj ujasniť podmienky prevádzky predajne COOP Jednota na území obce Torysa
k údržbe užívania verejných priestranstiev.
Uznesenie č. 126/2015/21

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
odporúča
starostovi obce zvolať pracovné stretnutie za účasti predsedu predstavenstva obchodnej
spoločnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo vo veci návrhu Zmluvy o budúcej
zmluve majetku obchodnej spoločnosti COOP Jednota Prešov v prospech obce Torysa
a majetku obce Torysa v prospech spoločnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
K bodu 22: Návrh na schválenie spracovania Programu rozvoja obce Torysa na roky 2015 – 2022
Starosta obce upovedomil prítomných poslancov o priebehu spracovania strategického dokumentu
„Program rozvoja obce Torysa na roky 2015 – 2025“, ktorý je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv
jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti obce v súlade s jej špecifikami a v súlade s požiadavkami modernej

spoločnosti. Poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce, pričom sa podrobnejšie zaoberá ekonomickými
a sociálnymi aspektmi. Rozvojový dokument vytvára základ pre čerpanie prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej
infraštruktúry. Obec vypracovaním programu rozvoja dáva najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj
o budúcnosť svojich obyvateľov. Súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší rozvoj obce. Poslanci
o návrhu spracovania PRO rokovali.
Uznesenie č. 127/2015/22

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
Zámer spracovania Programu rozvoja obce Torysa na roky 2015 - 2022
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 23: Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmien Územného plánu obce Torysa v jednotlivých
lokalitách, a to:
a) lokalita Rovinky (za Mlynom) k umožneniu výstavby bytových jednotiek, a to z objektu sady a záhrady
na objekty a plochy rodinných domov
b) lokalita Markovec – objekt vodárenskej spoločnosti; súčasný stav: objekt prečerpávacia stanica
o rozšírenie na vodnú elektráreň
c) Albín Angelovič - objekty a plochy občianskej vybavenosti v centre obce Torysa, o rozšírenie na
penzión a AGRO – Torysa s.r.o., lokalita Priemyselný park– rozšírenie budov s charakterom mäso
výroba a syráreň
e) lokalita Rybníky – v súčasnosti časť krajinná a verejná zeleň o rozšírenie priemyselná zóna
f) lokalita Rovinky a Záhrady – zapracovať umiestnenie vodojemu nad kaplnkou sv. Jána
g) lokalita Panské sady – v súčasnosti krajinná a verejná zeleň o rozšírenie na objekty a plochy rodinných
domov
Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa navrhol vylúčiť bod d) z návrhu zmeny ÚPN obce Torysa. Dôvodom je
skutočnosť, že rozšírením priemyselného parku v lokalite Rybníky v blízkosti rodinných domov sa zvýši
hlučnosť, ktorá obmedzí kvalitu života obyvateľov, ktorí tam žijú. Poslanci o návrhoch zmien Územného
plánu obce Torysa jednotlivo rokovali a k uvedenej pripomienke oznámili, že časť pozemkov, ktorými by
mala byť rozšírená priemyselná zóna, je zo strany vlastníka zameraná na výstavbu haly na montáž
plastových komponentov ČOV. Súčasný stav priestranstiev Píly Torysa (gáter) má podstatne vyššiu
hlučnosť, akým je navrhovaný stav.
Uznesenie č. 128/2015/23a

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
zmenu územného plánu obce Torysa v lokalite Rovinky (za Mlynom) k umožneniu
výstavby bytových jednotiek, a to z objektu sady a záhrady na objekty a plochy rodinných
domov

Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

Uznesenie č. 129/2015/23b

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
zmenu územného plánu obce Torysa v lokalite Markovec – objekt vodárenskej spoločnosti;
súčasný stav: objekt prečerpávacia stanica o rozšírenie na vodnú elektráreň
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

Uznesenie č. 130/2015/23c

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
- zmenu územného plánu obce Torysa pre Albína Angeloviča - objekty a plochy občianskej
vybavenosti v centre obce Torysa, o rozšírenie na penzión
- zmenu územného plánu obce Torysa pre AGRO – Torysa s.r.o., lokalita Priemyselný park
o rozšírenie budov s charakterom mäso výroba a syráreň
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

Uznesenie č. 131/2015/23d

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
zmenu územného plánu obce Torysa v lokalite Rybníky – v súčasnosti časť krajinná a
verejná zeleň o rozšírenie priemyselná zóna
Hlasovanie:
za:

proti
zdržal sa:

8
1
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič, Jozef Kopnický,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Miroslav Ištoňa

neprítomní pri hlasovaní:

0
Uznesenie č. 132/2015/23e

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
zmenu územného plánu obce Torysa v lokalite Rovinky a Záhrady – zapracovať
umiestnenie vodojemu nad kaplnkou sv. Jána
Hlasovanie:
za:

8

proti
zdržal sa:

1
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič, Richard Križalkovič, Jozef Kopnický,
Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Miroslav Ištoňa

Uznesenie č. 133/2015/23f

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
zmenu územného plánu obce Torysa v lokalite Panské sady – v súčasnosti krajinná
a verejná zeleň o rozšírenie na objekty a plochy rodinných domov
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 24: Rôzne
a) Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti
Starosta obce upovedomil poslancov so žiadosťou p. Heleny Huňadyovej s manželom, bytom
Torysa č. 151 o prenájom obecného pozemku registra C KN č. 98/2, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Torysa.
Uznesenie č. 134/2015/24a

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
žiadosť p. Heleny Huňadyovej s manželom, bytom Torysa č. 151 o prenájom
obecného pozemku registra C KN parc. č. 98/2, nachádzajúceho sa v k. ú. Obce
Torysa
odporúča
starostovi obce pripraviť zmluvu o nájme pozemku pre žiadateľov

b) Žiadosť o finančnú podporu pre nezaopatrené deti
Starosta obce oboznámil poslancov, že Obec Torysa môže poskytnúť v nepriaznivej sociálnej
situácii svojim občanom sociálnu pomoc. Na základe žiadosti p. Danky Jankurovej, bytom Torysa č. 245,

navrhuje poskytnúť jednorazovú finančnú podporu pre dve nezaopatrené deti menovanej vo výške 332,Eur a zapracovať tento výdavok do úpravy rozpočtu na rok 2016. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 135/2015/24b

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
jednorazovú finančnú pomoc pre dve nezaopatrené deti vdove p. Danke
Jankurovej, bytom Torysa č. 245 vo výške 332,- Eur
Hlasovanie:
za:

9

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 25: Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol, aby verejné zhromaždenie občanov obce Torysa,
zamerané na informovanie verejnosti o dianí, činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa bolo zvolané
v mesiaci december 2015 (16.12.2015). Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 136/2015/25

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
uskutočnenie Verejného zhromaždenia občanov obce Torysa, zamerané na
informovanie verejnosti o dianí, činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa,
ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2015
Hlasovanie:
za:

9

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič,RichardKrižalkovič
Jozef Kopnický, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.

proti
zdržal sa:

0
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 26: Návrh na schválenie obecnej akcie „Toryské hody“
Keďže prichádza fašiangové obdobie, starosta obce informoval poslancov o pripravovanej akcii
„Toryské hody“, ktorá sa uskutoční dňa 30.01.2016 v centre obce Torysa. Poslanci o predloženom návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 137/2015/26

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
realizáciu obecnej akcie „Toryské hody“, ktorá sa uskutoční dňa 30.01.2016 za
finančnej podpory Obce Torysa vo výške 200,- Eur

Hlasovanie:
za:

7

proti
zdržal sa:

2
0

neprítomní pri hlasovaní:

0

Mgr. Stanislav Angelovič, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý,
Matej Križalkovič,Jozef Kopnický, Jozef Lazorík,
Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Miroslav Ištoňa, RichardKrižalkovič

K bodu 27: Záver
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 21:30 hod.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Stanislav Angelovič, v.r.

Jozef Lazorík, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 18.12.2015
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

