ZÁ PI S N ICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 29. septembra 2016 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.

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie návrhu zámennej zmluvy s VVS, a.s. Košice
Návrh na schválenie majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prejednanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
Prehodnotenie hodnoty majetku vo vlastníctve obce na základe znaleckých posudkov
Určenie podmienok výberového konania žiadateľov o nájomné byty
Návrh na schválenie osvetlenia miestneho cintorína a IBV Rovinky a Záhrady
Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie IBV Lačnov
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Štvrté 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 osem a OcZ je uznášania schopné. Navrhol zmenu programu zasadnutia, a to doplniť bod
č. 13: Realizácia spracovania Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov pre rozvoj obce Torysa.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenu 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
súhlasí
so zmenou programu zasadnutia, a to doplniť bod č. 13: Realizácia spracovania Akčného
plánu rozvoja okresu Sabinov pre rozvoj obce Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Keďže už žiaden z poslancov nemal návrhy na zmenu programu, starosta obce Ing. Jozef Stedina
oboznámil prítomných poslancov s upraveným programom 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Torysa v roku 2016 nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie návrhu zámennej zmluvy s VVS, a.s. Košice
Návrh na schválenie majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prejednanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
Prehodnotenie hodnoty majetku vo vlastníctve obce na základe znaleckých posudkov
Určenie podmienok výberového konania žiadateľov o nájomné byty
Návrh na schválenie osvetlenia miestneho cintorína a IBV Rovinky a Záhrady
Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie IBV Lačnov
Rôzne
Realizácia spracovania Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov pre rozvoj obce Torysa
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 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2016 zo dňa
29.09.2016
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Richard Križalkovič a Anna Jaššová, 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 Richard Križalkovič a
Anna Jaššová a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Mateja Križalkoviča a za
členov Jozefa Kopnického a Juraja Kiktavého. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 50/2016/3

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 – Matej Križalkovič
Členov návrhovej komisie – Jozef Kopnický a Juraj Kiktavý

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Jozef Kopnický, 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 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa, ktoré sa konalo dňa 30.06.2016.
Uznesenie č. 51/2016/4

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 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
30.06.2016
K bodu 5: Prejednanie návrhu zámennej zmluvy s VVS, a.s. Košice
Na zasadnutie sa dostavil poslanec pán Jozef Lazorík. Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil
prítomných poslancov s návrhom zámennej zmluvy medzi Obcou Torysa a VVS, a.s. Košice. Predmetom
zmluvy je vzájomná zámena vlastníctva k pozemkom pod čističkou odpadových vôd (ďalej len „ČOV“)
Torysa a pozemkom pod Domom smútku v obci Torysa. Predmetná záležitosť už bola viackrát prerokovaná
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, a to v rokoch 2014 a 2015.
Poslanci o návrhu zámennej zmluvy rokovali.
Uznesenie č. 52/2016/5

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb., a to: zámenu nehnuteľného majetku medzi Obcou Torysa, Torysa
28, 082 76 Torysa, IČO: 00327883 a VVS, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice,
IČO: 36 570 460, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
Predmet zámeny:
Nehnuteľnosti
Torysa, a to:








vo výlučnom vlastníctve Obce Torysa v podiele 1/1, zapísané na LV č. 591, k.ú.
pozemok KN-C parc. č. 293/325 – druh pozemku: ost. plochy o výmere 2 263 m²
pozemok KN-C parc. č. 293/341 – druh pozemku: zast. plochy o výmere 280 m²
pozemok KN-C parc. č. 293/342 – druh pozemku: zast. plochy o výmere 70 m²
pozemok KN-C parc. č. 293/343 – druh pozemku: zast. plochy o výmere 577 m²
pozemok KN-C parc. č. 293/344 – druh pozemku: ost. plochy o výmere 12 m²
pozemok KN-C parc. č. 293/345 – druh pozemku. ost. plochy o výmere 7 m²
pozemok KN-C parc. č. 293/346 – druh pozemku: ost. plochy o výmere 4 m²

odčlenené z pozemku KN-C parc. č. 293/325 – druh pozemku: ost. plochy o výmere 3 213 m², zapísaný na
LV č. 591, k.ú. Torysa, geometrickým plánom č. 228/2009, úradne overeným pod číslom G1-469/2011,
vypracovaným firmou Geodeticca 3D Works, s.r.o.

za
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve VVS, a.s. Košice v podiele 1/1, zapísané na LV č. 199, k.ú.
Torysa, a to:




novovytvorený pozemok KN-C parc. č. 822/6, diel č. 2 – druh pozemku: zast. plochy o
výmere 70 m², odčlenený z pozemku KN-C parc. č. 819/2 – druh pozemku: Zastavané
plochy o výmere 961 m², zapísaný na LV č. 199, k.ú. Torysa, geometrickým plánom č.
59/2002, úradne overeným pod číslom 466/2002, vypracovaným firmou Štefan Boháč,
geodetické práce,
pozemok KN-C parc. č. 819/3 – druh pozemku: zast. plochy o výmere 613 m², zapísaný na
LV č. 199, k.ú. Torysa

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Dôvodom zámeny je skutočnosť, že na pozemkoch vo vlastníctve Obce Torysa stojí areál čistiarne
odpadových vôd v obci Torysa vo vlastníctve VVS, a.s. Košice, ktorý slúži na hromadné odvádzanie
odpadových vôd v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. a na pozemkoch vo vlastníctve VVS, a.s. Košice
stojí časť domu smútku vo vlastníctve obce Torysa. Obec Torysa prevádza nehnuteľnosti, ktoré sú v jej
výlučnom vlastníctve do výlučného vlastníctva VVS, a.s. Košice a zároveň VVS, a.s. Košice prevádza
nehnuteľnosti, ktoré sú v jej výlučnom vlastníctve do výlučného vlastníctva obce Torysa.
Hodnota pozemkov vo vlastníctve obce Torysa, ktoré majú byť predmetom zámeny, je stanovená na
základe znaleckého posudku č. 87/2016 vypracovaného znalcom Ing. Františkom Heželom.
Hodnota pozemkov vo vlastníctve VVS, a.s. Košice, ktoré majú byť predmetom zámeny, je stanovená
na základe znaleckého posudku č. 88/2016 vypracovaného znalcom Ing. Františkom Heželom.
VVS, a.s. Košice zaplatí obci Torysa za zámenu pozemkov finančné vyrovnanie stanovené ako rozdiel
medzi celkovou hodnotou pozemkov vo vlastníctve obce Torysa určenou znaleckým posudkom č.
87/2016 a hodnotou pozemkov vo vlastníctve VVS, a.s. Košice určenou znaleckým posudkom č.
88/2016, t. j. 8.490,23,- Eur.
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval 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. V mesiaci august 2016 sa
uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti COOP Jednota,
spotrebné družstvo Prešov za účelom prerokovania návrhu novej kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami.Poslanci o návrhu predaja majetku obce rokovali.
Uznesenie č. 53/2016/6

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

schvaľuje

predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, odsek 8, písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a to: nehnuteľností, ktoré boli
geometrickým plánom č. 37055739-8/2015 vyhotoveným firmou Ing. Iveta Tovarňáková –
TOGEO, Na Rúrkach 22A, 080 01 Prešov, dňa 14.05.2015, úradne overeným Okresným
úradom Sabinov, katastrálny odbor, Ing. Vladimírom Dujavom, dňa 04.06.2015, pod
značkou G1-258/2015 odčlenené z pôvodnej parcely registra KN-E parcelné číslo 2025,
druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 1371m2, zapísanej na LV č. 1440, k. ú. Torysa,
a to nasledovne:
a) Diel 7 o výmere 242 m² v podiele 1/1 pričlenený k novej parcele KN-C 293/422, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/2015,
b) Diel 8 o výmere 242 m² v podiele ½ pričlenený k parcele KN-C 293/106, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/2015,
c) Diel 9 o výmere 46 m² v podiele 1/1 pričleneý k parcele KN-C 293/187, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/2015,

v katastrálnom území Torysa, obec Torysa, okres Sabinov, vedenej Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor, v prospech obchodnej spoločnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, IČO:
00169111 za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 Eur / m² a celkovú kúpnu cenu vo výške 4 824,- Eur (slovom:
štyritisícosemstodvadsaťštyri eur).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 080 01 Prešov je výlučným vlastníkom stavby
so súp. číslo 328, postavenej na pozemku KN – C parcelné číslo 293/187, popis stavby: nákupné stredisko
(stavba je prevádzkovaná ako predajňa potravín), zapísanej na LV č. 1061, ktorý je vedený Okresným
úradom Sabinov, pre okres Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa. Predajom časti pozemku reg.
KN-E parc. číslo 2025, k.ú. Torysa v rozsahu:
a) Diel 7 o výmere 242 m² v podiele 1/1 pričlenený k novej parcele KN-C 293/422, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/205,
b) Diel 8 o výmere 242 m² v podiele ½ pričlenený k parcele KN-C 293/106, zastavané plochy
a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/205,
c) Diel 9 o výmere 46 m² v podiele 1/1 pričleneý k parcele KN-C 293/187, zastavané plochy

a nádvoria, v súlade s GP č. 37055739-8/205,
si obchodná spoločnosť COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, zabezpečí vstup pre zásobovanie do
budovy so súp. číslom 328 (nákupné stredisko Jednota Torysa), ktorý nie je možné iným spôsobom
vybudovať. Náklady spojené s vytýčením územia a spracovaním geometrického plánu budú rozdelené pre
kupujúceho a predávajúceho rovnakým dielom.
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 7: Prejednanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov, že Stolnotenisový klub Torysa podal
žiadosť o poskytnutie sály kultúrneho domu na majstrovské zápasy a tréningové procesy na ročník 2016 –
2017. Na základe harmonogramu sa tréningové procesy budú uskutočňovať každú sobotu so začiatkom
o 17.00 hod. V prípade, že sála kultúrneho domu bude obsadená z dôvodu uskutočnenia konkrétnej akcie,
ale aj nepredvídaných akcií, uvedený termín konania tréningov nebude realizovateľný. Zo strany poverenej
pracovníčky obecného úradu táto skutočnosť bude vopred oznámená predsedovi Stolnotenisového klubu
Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 54/2016/7

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
poskytnutie sály kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy
Stolnotenisového klubu Torysa v mesiacoch september 2016 – máj 2017. V prípade
realizácie akcií, ktoré zastrešuje obecný úrad alebo nepredvídaných akcií uvedené
termíny tréningov a zápasov nebudú realizovateľné.
K bodu 8: Prehodnotenie hodnoty majetku vo vlastníctve obce na základe znaleckých posudkov
Starosta obce otvoril zámer k predmetnému bodu a podal poslancom informáciu o vypracovaní
znaleckých posudkov a rozparcelovaní stavby: Priemyselná budova – Horný dvor. Jedná sa o budovy vo
vlastníctve obce, a to: kôlňa na výrobu dlažby, súčasná budova Stavebniny Boysi s.r.o. a stavba, v ktorej sa
nachádzajú priestory pre pracovníkov menších obecných služieb. Zápisom do registra adries každej
z týchto stavieb bolo určené samostatné súpisné číslo. Starosta obce oboznámil poslancov s alternatívou
odpredaja stavieb pre spoločnosť Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa nasledovne:
- budovu súčasných stavebnín, súp. číslo 392, parcelné číslo 293/465, druh stavby: iná budova,
- budovu, v ktorej sa nachádzajú priestory pre pracovníkov menších obecných služieb, súp. číslo 393,
parcelné číslo 293/466, druh stavby: iná budova.
Uznesenie č. 55/2016/8

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
spracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
 znalecký posudok č. 120/2016: „Kôlňa č. s. 332, parc. č. 293/20, k. ú. Torysa“,
 znalecký posudok č. 121/2016: „Kôlňa č. s. 392, parc. č. 293/465, k. ú. Torysa“,
 znalecký posudok č. 122/2016: „Kôlňa č. s. 393, parc. č. 293/466, k. ú. Torysa“,
pre účel prevodu nehnuteľností, vypracovaných znalcom Ing. Bartolomejom Turocim;
odporúča

starostovi obce pripraviť návrhy na ďalšie rokovanie so spoločnosťou Boysi s.r.o. Torysa za
účelom odpredaja budovy

K bodu 9: Určenie podmienok výberového konania žiadateľov o nájomné byty
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov, že kolaudácia stavby
„Polyfunkčný objekt s nájomnými bytmi – 8 b.j. Torysa“ by sa mala uskutočniť dňa 27.10.2016. Obec
Torysa už doposiaľ obdŕžala viacero písomných žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu než je
ponuka. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhol odsúhlasiť kritériá prideľovania nájomných bytov pre
nájomcov v Polyfunkčnom objekte. Predmetná záležitosť už bola prerokovaná aj na zasadnutí Komisie pre
sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva v apríli 2016, kde členovia komisie navrhli určité
podmienky pri výbere nájomníkov. Poslanci o ďalších podmienkach a návrhoch prideľovania nájomných
bytov rokovali
Uznesenie č. 56/2016/9

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
kritériá prideľovania nájomných bytov v Polyfunkčnom objekte v obci Torysa

K bodu 10: Návrh na schválenie osvetlenia miestneho cintorína a IBV Rovinky a Záhrady
Starosta obce otvoril predmetný bod programu a upovedomil poslancov o pripravovanej realizácii
osvetlenia miestneho cintorína, na ktorom by sa malo nainštalovať 4 - 6 nových svietidiel. Takisto sa
pripravuje elektrifikácia verejného osvetlenia IBV Rovinky a Záhrady pre tých občanov, ktorí v uvedenej
lokalite realizujú výstavbu nových rodinných domov. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 57/2016/10

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
realizáciu osvetlenia miestneho cintorína v obci Torysa a elektrifikáciu verejných osvetlení
IBV Rovinky a Záhrady, I. etapa
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie IBV Lačnov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval poslancov, že v súčasnosti je v lokalite Lačnov
vytvorených 14 parciel o rozlohe min. 3 áre na výstavbu rodinných domov, ktoré si rómski spoluobčania
uskutočnia na vlastné náklady v zmysle stavebného zákona. Cena za vytýčenie parcely je 80,00 Eur. Ak by
sa vytyčovalo viac parciel naraz, cena za vytýčenie jednej parcely by sa znížila. Sumu za vytýčenie parciel
si Rómovia uhradia z vlastných finančných prostriedkov. V súčasnosti je zo strany rómskych spoluobčanov
zvýšená požiadavka o prenájom pozemku v lokalite Lačnov, ale akceptované sú iba žiadosti tých Rómov,
ktorí majú uhradené poplatky v zmysle Všeobecne záväzných nariadení obce Torysa a nemajú pozdlžnosti
voči obci. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 58/2016/11

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie IBV v lokalite Lačnov na parcele
registra KN-C, parcelné číslo 839/2
Hlasovanie:
za:

9

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 12: Rôzne
Starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
a) Žiadosť o poskytnutie miesta za účelom uskladnenia palivového dreva
Starosta obce informoval poslancov, že obec obdŕžala žiadosť od p. Petra Novotného, Torysa
č. 131, ktorý žiada o poskytnutie miesta za účelom uskladnenia palivového dreva na dobu neurčitú.

Poslanci k predmetnému bodu otvorili rozpravu a nedoporučujú starostovi obce vyhovieť predmetnej
žiadosti.
Uznesenie č. 59/2016/12a

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. Petra Novotného, bytom Torysa č. 131 o poskytnutie miesta za účelom
uskladnenia palivového dreva a odporúča starostovi obce nevyhovieť predmetnej
žiadosti
b) V súlade so zákonom č 79/2015 o odpadoch je od 1.7.2016 povinnosťou obce, školských zariadení,
reštaurácií alebo vývarovní zabezpečiť likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej
len „BRKO“), ktorého súčasťou je aj kuchynský olej. Zberom a likvidáciou BRKO sa zaoberá spoločnosť
ESPIK Group s.r.o. Orlov, ktorá bude pre obec vyvážať použité rastlinné oleje a tuky. Spoločnsť ESPIK
Group s.r.o. poskytne pre obec tri nádoby s objemom 50 litrov, ktoré budú rozmiestnené po obci. Vývoz
kuchynského oleja sa uskutoční jedenkrát mesačne za sumu 9,00 € bez DPH. V prípade zapojenia
viacerých obcí je možnosť poskynúť zľavu, t.j. 6,00 € za jeden vývoz bez DPH.

K bodu 13: Realizácia spracovania Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov
Starosta obce Ing. Jozef Stedina podal poslancom informáciu o spracovaní Akčného plánu rozvoja
okresu Sabinov, ktorého hlavným cieľom je zníženie nezamestnanosti v okrese Sabinov, zníženie
regionálneho rozdielu oproti celoštátnemu piremeru. Medzi jeho prioritné oblasti patrí rozvoj a podpora
ľudských zdrojov (vzdelávanie, sociálne služby), podpora regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých
odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo, zvýšenie investícií do rozvoja
dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry, rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova
kultúrneho dedičstva. Obec Torysa na základe spracovaného Akčného plánu sa zapojí do realizácie
projektov, ktoré prispejú k rozvoju obce, čím sa zároveň zvýši zamestnanosť obyvateľov obce. Jedná sa
o nasledovné projekty:
 rozšírenie kapacity materskej školy o 25 miest pre marginalizovanú rómsku komunitu,
 obnova a udržateľnosť miestnej komunikácie v lokalite priemyselného parku,
 rekonštruovanie a rozšírenie obecného podniku za účelom zvýšenia zamestnanosti osôb zo sociálne
znevýhodneného prostredia (výroba betónových prvkov pre viaceré účely),
 vybudovanie štyroch sociálnych bytových domov so 16-timi bytovými jednotkami svojpomocne
s využívaním sociálnych podnikov a nástrojov ÚPSVaR,
 zriadenie zberného dvora, triedenie a zhodnocovanie odpadov,
 výstavba prírodného amfiteátra (kultúrne podujatia, festivaly),
 realizácia výstavby, resp. rekonštrukcie miestnej infraštruktúry, zlepšujúce ekonomický prínos pre
obec (výstavba vodovodu a kanalizácie v nových častiach obce, výstavba križovatiek, kruhového
objazdu).

Uznesenie č. 60/2016/13

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
zámery Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov pre rozvoj obce Torysa

K bodu 17: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20:40 hod.

Overovatelia zápisnice:

Richard Križalkovič, v.r.

Anna Jaššová, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 06.10.2016
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

