ZÁ PI S N ICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 29. apríla 2016 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Toryse

Prítomní:

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, Ing. Peter Sabol, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Poslanci: Jozef Kopnický, Jozef Lazorík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku originálnych
kompetencií
Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program rozvoja obce Torysa na roky
2015 – 2022“
Návrh na zmenu člena Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva
Návrh VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách
v obci Torysa
Prejednanie protestu prokurátora
Návrh na odkúpenie pozemkov na výstavbu prístupovej cesty
Návrh na vypracovanie GP na vytvorenie IBV v lokalite Lačnov
Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa
Návrh na schválenie prípravných opatrení pre projekt Preventívne protipovodňové
opatrenia na tokoch Kučmanovský potok a Hanovec
Návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie a podania žiadosti o NFP
v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia SR so zameraním na triedený zber
a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Návrh na schválenie investičnej stavby Plynofikácia IBV Rovinky a Záhrady – 1. etapa
Návrh na rozšírenie výstavby a údržby parkoviska za budovou zdravotného strediska
Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
Návrh na schválenie opravy strechy športovej tribúny a Domu nádeje
Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2016 otvoril a viedol starosta obce
Ing. Jozef Stedina, ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných
poslancov je sedem a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu zasadnutia, a to doplniť bod
č. 23: Návrh na zriadenie vecného bremena na stavbu „Vodovod – Školská ulica, SO 01 Rozšírenie
verejného vodovodu“ a bod č. 24: Návrh na kúpu kolesového rýpadla.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenu programu. 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. 23: Návrh na zriadenie vecného
bremena na stavbu „Vodovod – Školská ulica, SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu“
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

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. 24: Návrh na kúpu kolesového rýpadla
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Poslanec Ing. Peter Sabol, PhD. predložil návrh na doplnenie bodu programu č. 25: Prejednanie užívania
lávky pre peších v lokalite Nižný koniec.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za doplnenie predmetného bodu programu č. 25. 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
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod č. 25: Prejednanie užívania lávky pre
peších v lokalite Nižný koniec
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Keďže už nikto z poslancov nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil
prítomných poslancov s upraveným programom 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku
2016 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku originálnych
kompetencií

8. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program rozvoja obce Torysa na roky
2015 – 2022“
9. Návrh na zmenu člena Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva
10. Návrh VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách
v obci Torysa
11. Prejednanie protestu prokurátora
12. Návrh na odkúpenie pozemkov na výstavbu prístupovej cesty
13. Návrh na vypracovanie GP na vytvorenie IBV v lokalite Lačnov
14. Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa
15. Návrh na schválenie prípravných opatrení pre projekt Preventívne protipovodňové
opatrenia na tokoch Kučmanovský potok a Hanovec
16. Návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie a podania žiadosti o NFP
v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia SR so zameraním na triedený zber
a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
17. Návrh na schválenie investičnej stavby Plynofikácia IBV Rovinky a Záhrady – 1. etapa
18. Návrh na rozšírenie výstavby a údržby parkoviska za budovou zdravotného strediska
19. Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
20. Návrh na schválenie opravy strechy športovej tribúny a Domu nádeje
21. Schválenie návrhu na zvolanie obecného zhromaždenia
22. Rôzne
23. Návrh na zriadenie vecného bremena na stavbu „Vodovod – Školská ulica, SO 01, Rozšírenie
verejného vodovodu“
24. Návrh na kúpu kolesového rýpadla
25. Prejednanie užívania lávky pre peších v lokalite Nižný koniec
26. 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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2016 zo dňa
29.04.2016
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Anna Jaššová a Richard Križalkovič, 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 Anna Jaššová a Richard
Križalkovič a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Ing. Miroslava Ištoňu a za
členov Ing. Pera Sabola, PhD. a Mateja Križalkoviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 10/2016/3

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 – Ing. Miroslav Ištoňa
Členov návrhovej komisie – Ing. Peter Sabol, PhD. a Matej Križalkovič
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 27.01.2016.
Uznesenie č. 11/2016/4

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 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
27.01.2016
K bodu 5: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing. Stanislavovi Turákovi, ktorý
predniesol prítomným poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
Uznesenie č. 12/2016/5

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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Torysa za rok 2015
K bodu 6: Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a dal slovo predsedovi Komisie na ochranu
verejného záujmu poslancovi Jurajovi Kiktavému, ktorý informoval prítomných poslancov, že v zmysle
platnej legislatívy boli na obecný úrad v Toryse doručené Oznámenia o funkcii, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomerov za rok 2015 takto: dňa 07.03.2016 doručil Ing. Stanislav Turák, hlavný kontrolór
obce Torysa, dňa 08.03.2016 doručil Ing. Jozef Stedina, starosta obce Torysa a dňa 23.03.2016 doručila
Mgr. Katarína Pacindová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Toryse. Komisia sa oboznámila s oznámeniami
a konštatovala, že boli podané v lehote stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie.

Uznesenie č. 13/2016/6

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
konštatovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, že Oznámenia o funkcii,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2015 Ing. Jozefa Stedinu –
starostu obce Torysa, Ing. Stanislava Turáka – hlavného kontrolóra obce Torysa
a Mgr. Kataríny Pacindovej – riaditeľky ZŠ s MŠ v Toryse boli podané v lehote
stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie
K bodu 7: Návrh na preklasifikovanie schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ v Toryse na úseku
originálnychkompetencií
Starosta obce upovedomil poslancov o žiadosti ZŠ s MŠ v Toryse na preklasifikovanie schváleného
rozpočtu na rok 2016 na úseku originálnych kompetencií o sumu 2 499,60 Eur z bežných výdavkov na
kapitálové výdavky tak, že celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu pre rok 2016 sa
nemenia. Dôvodom je zakúpenie škrabky zemiakov do školskej jedálne. Poslanec Richard Križalkovič
poznamenal, že suma za nákup škrabky zemiakov je pomerne vysoká a informoval sa o spôsobe zakúpenia
škrabky. Starosta obce vysvetlil, že podrobnosti vo veci spôsobu zakúpenia škrabky prekonzultuje
s riaditeľkou ZŠ s MŠ v Toryse a podrobné informácie poskytne poslancon na najbližšom zasadnutí OcZ.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 14/2016/7

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
preklasifikovanie schváleného rozpočtu na rok 2016 na úseku originálnych kompetencií
o sumu 2 499,60 Eur z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, pričom výška
schváleného rozpočtu ostáva nezmenená
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 8: Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program rozvoja obce Torysa na roky
2015 – 2022“
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom na schválenie Programu rozvoja
obce Torysa na roky 2015 – 2022, ktorého zámer spracovania sa prejednával aj na predchádzajúcich
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Cieľom programu rozvoja je trvalé zvyšovanie kvality života
obyvateľov obce, rozvoj jej ekonomickej výkonnosti, zvýšenie jej konkurencieschopnosti pri zabezpečení
trvale udržateľného rozvoja, primárne v enviromentálnej oblasti. Je prostriedkom na napĺňanie vízie
ďalšieho smerovania rozvoja obce. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 15/2016/8

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Program rozvoja obce Torysa na roky 2015 - 2022

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Návrh na zmenu člena Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva
Starosta obce informoval poslancov o návrhu na odvolanie Mgr. Alžbety Bodnárovej z funkcie
členky Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva. Za novú členku komisie navrhol
Mgr. Katarínu Jaššovú, ktorá v súčasnosti vykonáva funkciu sociálnej pracovníčky obecného úradu a plní
úlohy na úseku sociálnych vecí, ktoré úzko súvisia s činnosťou uvedenej komisie.
Uznesenie č. 16/2016/9.1

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
návrh starostu obce Torysa Ing. Jozefa Stedinu na odvolanie Mgr. Alžbety
Bodnárovej, členky Komisie pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva
OcZ obce Torysa bez výhrad
Uznesenie č. 17/2016/9.2

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
odvoláva
Mgr. Alžbetu Bodnárovú z funkcie členky Komisie pre sociálne otázky, bytové,
zdravotníctva a školstva OcZ obce Torysa na základe návrhu starostu obce Ing. Jozefa
Stedinu
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Uznesenie č. 18/2016/9.3

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
návrh na voľbu Mgr. Kataríny Jaššovej za členku Komisie pre sociálne otázky,
bytové, zdravotníctva a školstva OcZ obce Torysa, predložený Ing. Jozefom
Stedinom, starostom obce Torysa bez výhrad
Uznesenie č. 19/2016/9.4

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

volí

Mgr. Katarínu Jaššovú, pracovníčku Obecného úradu v Toryse za členku Komisie
pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva OcZ obce Torysa

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 10: Návrh VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a
službách v obci Torysa
Starosta obce upovedomil poslancov, že na základe podnetu Obec Torysa obdŕžala protest
prokurátora proti VZN obce Torysa č. 3/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode
a službách v obci Torysa, v ktorom namietal nesúlad viacerých článkov tohto nariadenia so zákonom.
Prokurátor navrhuje protestom napadnuté ustanovenia VZN č. 3/2015 zrušiť, resp. nahradiť ich
ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na
základe tejto skutočnosti starosta obce predložil nový návrh VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania
prevádzkového času v obchode a službách v obci Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 20/2016/10

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. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci
Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Prejednanie protestu prokurátora
Starosta obce oboznámil poslancov s protestom prokurátora proti uzneseniu obecného
zastupiteľstva č. 93/2015/5 zo dňa 24.09.2015, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo priamy predaj
pozemku registra C KN parcelné číslo 293/237, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 4 517 m² za cenu 15 500 Eur. Prokurátor navrhuje protestom napadnuté uznesenie zrušiť.
Dôvodom je, že obec Torysa v procese priameho predaja nehnuteľnosti nerešpektovala povinnosť
stanovenia všeobecnej hodnoty predávaného pozemku znaleckým posudkom. Obec Torysa pri stanovení
hodnoty nehnuteľného majetku vychádzala zo všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku, ktorá bola
schválená obecným zastupiteľstvom obce Torysa uznesením č. 39/05 zo dňa 06.05.2005, ktorým poslanci
obecného zastupiteľstva schválili výkup pozemkov pre Priemyselný park, a to maximálne 100,- Sk/m²
(3,32 €/m²) dohodou na základe vyjednávania s vlastníkmi. V zmysle týchto pravidiel obec predávala
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Torysa aj v minulosti. Podľa znaleckého posudku č. 36/2016 bola
všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo 293/237, k. ú. Torysa stanovená na sumu vo výške 14 200 Eur
(3,14 €/m²). Obec Torysa pri priamom predaji predmetného pozemku rešpektovala jednak uznesenie
č. 39/05 zo dňa 06.05.2005, a jednak znalecký posudok č. 36/2016, ktorý stanovil cenu predmetného
pozemku na sumu vo výške 14 200 Eur a predmetný pozemok predala za sumu 15 500 Eur, teda
vychádzajúc z predajnej ceny nedošlo k spôsobeniu škody – strate na majetku obce.

Na základe uvedenej skutočnosti starosta obce predniesol návrh protestu prokurátora nevyhovieť. Poslanci
o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 21/2016/11

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
nevyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov, Pd 21/16/7707 – 12 zo dňa 23.03.2016
proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Toryse č. 93/2015/5 zo dňa 24.09.2015
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

1
0
0

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

K bodu 12: Návrh na odkúpenie pozemkov na výstavbu prístupovej cesty
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemkov na výstavbu
prístupovej cesty v časti obce Dzedzina. Vlastníci pozemkov boli oslovení k predaju svojich podielov
okrajových častí pozemkov na vybudovanie prístupovej cesty, čím sa zároveň umožní výstavba rodinných
domov v uvedenej časti obce. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 22/2016/12

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
1.kúpu pozemkov, zapísaných na LV č. 1877, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor, k. ú. Torysa, do výlučného vlastníctva obce Torysa nasledovne:
a) pozemok KN C parcelné č. 293/376, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 150 m²,
k. ú. Torysa;
b) pozemok KN C parcelné č. 293/377, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 147 m²,
k. ú. Torysa;
c) pozemok KN C parcelné č. 293/395, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 65 m²,
k. ú. Torysa;
d) pozemok KN C parcelné č. 293/396, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 78 m²,
k. ú. Torysa;
- Predávajúci Margita Girašková, rod. Romaňáková, trvale bytom Rožkovany č. 31, v ideálnom podiele
vo veľkosti 1/20 z celku, za kúpnu cenu 128,35 Eur.
- Predávajúci Mgr. Katarína Pacindová, rod. Višňovská, trvale bytom Námestie sv. Martina 724/67
Lipany, v ideálnom podiele vo veľkosti 1/60 z celku, za kúpnu cenu 36,65 Eur.
- Predávajúci Mgr. Marta Mertová rod. Romaňáková, trvale bytom Brezovica č. 14, v ideálnom podiele vo
veľkosti 7/120 z celku, za kúpnu cenu 110,00 Eur.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 5,00 Eur / m².
Celková kúpna cena nehnuteľností predstavuje sumu 275,00 Eur.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
2. kúpu pozemkov, zapísaných na LV č. 1877, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor, k. ú. Torysa, do výlučného vlastníctva obce Torysa nasledovne:
a) pozemok KN C parcelné č. 293/380, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 256 m²,
k. ú. Torysa;
b) pozemok KN C parcelné č. 293/390, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 177 m²,

k. ú. Torysa;
c) pozemok KN C parcelné č. 293/399, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 162 m²,
k. ú. Torysa;
- Predávajúci Mária Bombová, rod. Ištoňová, trvale bytom Revúčka 151, v ideálnom podiele vo veľkosti
1/9 z celku, za kúpnu cenu 330,60 Eur.
- Predávajúci Martina Ištoňová, trvale bytom Tř. Družby 1108/21 Karviná – Nové Mésto, v ideálnom
podiele vo veľkosti 1/9 z celku, za kúpnu cenu 330,60 Eur.
Kúpna cena dohodnutá zmluvnými stranami je 5,00 Eur / m².
Celková kúpna cena nehnuteľností predstavuje sumu 661,20 Eur.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 13: Návrh na vypracovanie GP na vytvorenie IBV v lokalite Lačnov
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na vyhotovenie geometrického plánu na vytvorenie
IBV v lokalite Lačnov. Keďže je potrebné zastaviť výstavbu nelegálnych obydlí v miestnej rómskej osade
a obmedziť užívanie majetku obce občanom bez trvalého pobytu v obci Torysa, starosta navrhuje spracovať
geometrický plán na výstavbu bytových domov – IBV. Parcely budú minimálne 3-árové, na ktorých bude
možná výstavba rodinných domov na náklady stavebníka v zmysle stavebného zákona. Poslanci o návrhu
rokovali.
Uznesenie č. 23/2016/13

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
spracovanie geometrického plánu na vytvorenie IBV v lokalite Lačnov na parcele KN C
č. 839/2 v sume 1 650,00 Eur
Hlasovanie:
za:
7
Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič,
Ing. Peter Sabol, PhD.
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 14:Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil prítomným poslancom návrh na zrušenie obchodnej
spoločnosti VPS, spol. s r. o. Torysa. Spoločnosť v súčasnosti nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť
a vedie iba účtovníctvo ako samostatný podnikateľský subjekt. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 24/2016/14.1

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
zrušenie obchodnej spoločnosti VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom 28
Torysa 082 73, IČO: 31 687 369, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 1613/P a jej vstup do likvidácie, a to ku dňu 30.06.2016

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Uznesenie č. 25/2016/14.2

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
Ľubomíra Hovančíka, nar. 15.12.1973, bytom Torysa 174, 082 76 Torysa, do funkcie
likvidátora obchodnej spoločnosti VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom 28
Torysa 082 73, ku dňu 30.06.2016
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 15:Návrh na schválenie prípravných opatrení pre projekt Preventívne protipovodňové
opatrenia na tokoch Kučmanovský potok a Hanovec
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o návrhu prípravných
protipovodňových opatrení v extraviláne obce na toku Kučmanovský potok a v intraviláne obce na toku
Hanovec, na ktorých častokrát dochádza k povodňovým situáciám. Obidva toky sa vlievajú do rieky
Torysa. Častým povodniam na toku rieky Torysa môže značne pomôcť korigovanie Kučmanovského
potoka, kde dochádza k frekventovanému naplavovaniu nánosov štrku a môže tak dôjsť k vylievaniu
potoka a následnému vzniku škôd. Z uvedeného dôvodu je potrebné zrealizovať prípravné opatrenia na
spracovanie zámeru projektovej štúdie v rámci výzvy Kvalita životného prostredia. Poslanci o návrhu
rokovali.

Uznesenie č. 26/2016/15

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
realizáciu prípravných opatrení k spracovaniu projektovej dokumentácie pre projekt
„Preventívne protipovodňové opatrenia na tokoch Kučmanovský potok a Hanovec“
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 16:Návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie a podania žiadosti o NFPv
rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia SR so zameraním na triedený zber
a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Starosta obce poinformoval poslancov, že v súčasnej dobe je vyhlásená Výzva Ministerstva
životného prostredia SR so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, v rámci ktorej je možné
získať finančné prostriedky na výstavbu nových zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného
zberu komunálneho odpadu v záujmovom území, na nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu,
napr. zberné nádoby, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi a na nákup zariadení na
mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Na základe uvedenej výzvy
predložil návrh na výstavbu zberného dvora v lokalite Priemyselný park.
Poslanec Ing. Miroslav Ištoňa poznamenal, že v blízkosti priemyselného parku sa nachádza obytná zóna
a vyslovil otázku, či stavba nebude mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Starosta obce
konštatoval, že podmienkou výstavby zberného dvora je skutočnosť, že triedenie odpadu sa musí realizovať
v uzavretom priestore. Navyše ako príloha k žiadosti o NFP sa pripája aj vyjadrenie Okresného úradu,
odboru starostlivosti o životné prostredie k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Celkový zámer
triedenia komunálneho odpadu je príležitosťou k zvýšeniu čistoty a kvality životného prostredia na území
obce Torysa. Poslanci o návrhu výstavby zberného dvora rokovali.
Uznesenie č. 27/2016/16

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
spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia SR so zameraním na triedený zber
komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 17: Návrh na schválenie investičnej stavby Plynofikácia IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že obec Torysa podala žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Torysa – IBV Rovinky a Záhrady – I. etapa, SO 06 – STL Plynovod“.
Zásobovanie navrhovanej zástavby zemným plynom sa vykoná napojením na existujúci STL plynovod
v blízkosti dopravného napojenia na cestu III. triedy. Plynofikácia uvedenej zástavby sa uskutoční na
náklady obce, keďže SPP, a.s. neprispieva finančnými prostriedkami na projekt a realizáciu investičnej
stavby. Jedná sa o napojenie cca 59 parciel, t. j. od hlavného potrubia ku potencionálnym odberateľom.
Celková suma rozpočtu činí 76 374,835 Eur. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 28/2016/17

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
začatie stavebného konania a realizácie investičnej stavby „Torysa – IBV Rovinky
a Záhrady – I. etapa, SO 06 – STL Plynovod“
Hlasovanie:
za:

7

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

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 18:Návrh na rozšírenie výstavby a údržby parkoviska za budovou zdravotného strediska
Starosta obce informoval poslancov o zámere výstavby a rozšírenia odstavnej plochy za budovou
zdravotného strediska. Dôvodom je rozšírenie priestorov predajne FRESH potraviny a taktiež zabezpečenie
prístupu vozidiel na zdravotnícke zásobovanie - distribúcia liečiv do lekárne po dokončení výstavby
polyfunkčného objektu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 29/2016/18

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
výstavbu a rozšírenie odstavnej plochy za budovou zdravotného strediska
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 19:Návrh na schválenie zmeny Územného plánu obce Torysa
Starosta obce upovedomil poslancov s návrhom zmeny v Územnom pláne obce Torysa na základe
žiadosti občana obce na novostavbu rodinného domu v lokalite Rovinky a Záhrady. Poslanci sa uzhodli, že
návrhy zmien a doplnkov ÚPN obce Torysa do budúcna bude možné podávať priebežne počas roka, avšak
prejednávať sa budú raz ročne ku koncu kalendárneho roka, a to v mesiacoch september – november.
Poslanci o predloženom návrhu zmeny ÚP rokovali.
Uznesenie č. 30/2016/19

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu Územného plánu obce Torysa k umožneniu výstavby rodinného domu v lokalite
Rovinky a Záhrady, a to z objektu krajinná a verejná zeleň na objekty a plochy rodinných
domov
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 20:Návrh na schválenie opravy strechy športovej tribúny a Domu nádeje
Starosta obce informoval poslancov o nevyhnutnosti opravy strechy športovej tribúny v areáli
futbalového ihriska, ktorá je už prehnitá a značne skorodovaná. Rovnaký zámer majú aj členovia Klubu
chovateľov poštových holubov v Toryse, ktorí listom požiadali o poskytnutie dotácie na opravu strechy
budovy klubu so súpisným číslom 333, ktorej vlastníkom je obec Torysa. Strecha je poškodená a do budovy

zateká. Navrhujú, aby im obec zakúpila krytinu a členovia Klubu chovateľov poštových holubov v Toryse
zrealizujú jej výmenu. Poslanci o návrhoch rokovali.
Uznesenie č. 31/2016/20

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
opravu strechy športovej tribúny a strechy budovy Klubu chovateľov poštových holubov
v súlade s rozpočtom obce Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 21: Schválenie návrhu na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce
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 mesiacoch máj alebo jún 2016. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 32/2016/21

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
konanie Verejného zhromaždenia občanov obce Torysa za účelom informovania verejnosti
o dianí, činnostiach, návrhoch a projektoch obce Torysa, ktoré sa uskutoční v mesiacoch
máj alebo jún 2016
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 22: Rôzne
Starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
a) Starosta obce dal vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty časti stavby so
súpisným číslom 328, budova COOP Jednota Torysa. Dôvodom je stanovenie výšky kúpnej ceny
za časť stavby za účelom odkúpenia bývalých skladov nákupného centra COOP Jednota. Zámerom
odkúpenia časti budovy je možnosť umiestnenia techniky DHZ do priestorov budovy COOP
Jednota.
Rovnako dal starosta obce vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty
budovy - stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa.
b) Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Mgr. Jozefa Višňovského, Torysa 208, o prijatie do
zamestnania na pozíciu učiteľa prvého stupňa základnej školy. Žiadosť bola postúpená riaditeľke

ZŠ s MŠ Torysa na vybavenie. Ďalej starosta dal poslancom na vedomie, že terajšia riaditeľka ZŠ
s MŠ odchádza na materskú dovolenku a zriaďovateľ môže vymenovať na dobu prerušenia
vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodu čerpania materskej dovolenky riaditeľa, ktorý spĺňa
kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu na zastupovanie bez výberového konania.
c) Starosta obce informoval poslancov, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP – Zvýšenie podielu obyvateľstva so
zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Oprávnenou aktivitou projektu je
budovanie verejných kanalizácií a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v obciach
od 1000 do 2000 obyvateľov.
d) Starosta obce informoval poslancov, že v mesiaci marec 2016 obec Torysa predložila žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy. Hlavným zámerom bolo získať finančné prostriedky na výstavbu a vybavenie
novej telovcične. O výsledkoch vyhodnotenia žiadosti obec doposiaľ nebola informovaná.

K bodu 23: Návrh na zriadenie vecného bremena na stavbu „Vodovod – Školská ulica SO 01,
Rozšírenie verejného vodovodu“
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh zmluvy o postúpení práv a povinností
investora na stavbu „Torysa, ul. Školská – rozšírenie verejného vodovodu“. Podmienkou dohody je súhlas
obecného zastupiteľstva so zriadením vecného bremena na pozemkoch obce bezodplatne v prospech VVS,
a.s. Košice. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 33/2016/23

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 zriadením vecného bremena na pozemkoch obce Torysa bezodplatne v prospech
cesionára – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice
k stavbe: „Vodovod – Školská ulica, SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu“
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 24: Návrh na kúpu kolesového rýpadla
Starosta obce prezentoval poslancom návrh na zakúpenie kolesového rýpadla, ktoré sa bude
využívať na výkopové práce pre potreby obce, ak sa nájdu v rozpočte finančné prostriedky. Poslanci
o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 34/2016/24

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
kúpu kolesového rýpadla značky CAT alebo JCB pre potreby obce do výšky 15 000,00 Eur
z rozpočtu obce Torysa

Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
2
0

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

K bodu 25: Prejednanie užívania lávky pre peších v lokalite Nižný koniec
Starosta obce udelil slovo poslancovi Ing. Petrovi Sabolovi, PhD., ktorý poukázal na dlhodobý
problém s užívaním lávky pre peších v lokalite Nižný koniec. Lávku v súčasnoti využíva spoločnosť
AGRO – Torysa, s.r.o. za účelom prechodu hospodárskych zvierat – oviec. Na základe dohody mala
spoločnosť AGRO – Torysa, s.r.o. predmetnú lávku využívať iba v prípade zvýšenej hladiny vody v koryte
rieky Torysa, no opak je pravdou. Pri prechode oviec cez lávku už o 04:00 hod. ráno dochádza
k nežiaducim javom, ako je hlučnosť, smrad, prach, exkrementy. Toto všetko negatívne vplýva na život
občanov, žijúcich v tesnej blízkosti lávky. Poslanci o probléme rokovali a snažili sa nájsť kompromis na
riešenie požiadaviek nespokojných obyvateľov lokality Nižný koniec.
Uznesenie č. 35/2016/25

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a) vyzýva
konateľa spoločnosti AGRO - Torysa, s.r.o. k predloženiu konštruktívneho riešenia na
obmedzenie užívania lávky pre peších v lokalite Nižný koniec, a to prechodu zvierat cez
predmetnú lávku, konkrétne oviec, ktoré má v chove, v termíne do 15.05.2016
b) schvaľuje

v prípade nečinnosti konateľa AGRO - Torysa, s.r.o. prijať opatrenia na odstránenie
(premiestnenie) lávky pre peších v lokalite Nižný koniec

Hlasovanie:
za:

6

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 26:Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 22:30 hod.

Overovatelia zápisnice:

Anna Jaššová, v. r.

Richard Križalkovič, v. r.

Ing. Jozef Stedina, v. r.
starosta obce
V Toryse, 06.05.2016
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

