ZÁPI SN ICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 07. augusta 2018 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:

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

Neprítomní:

Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Poslanci: Anna Jaššová, Ing. Miroslav Ištoňa

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie a schválenie financovania projektu „Torysa – IBV – Rovinky a Záhrady – I. etapa“
6. Návrh na schválenie prijatia úveru
7. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Torysa na roky 2018 - 2027
8. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2017
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2018 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. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval
ich, aby hlasovali za predložený program. 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
program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2018 zo dňa
07.08.2018
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Sabol, PhD. a Jozef Kopnický, 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 Ing. Peter Sabol, PhD.
a Jozef Kopnický a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Jozefa Lazoríka a za
členov Juraja Kiktavého a Jozefa Ištoňu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 68/2018/3
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 – Jozef Lazorík
Členov návrhovej komisie – Juraj Kiktavý a Jozef Ištoňa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
v roku 2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 20.06.2018.
Uznesenie č. 69/2018/4
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
20.06.2018
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Prejednanie a schválenie financovania projektu „Torysa – IBV – Rovinky a Záhrady –
I. etapa“
Starosta obce oboznámil poslancov s vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre projekt „Torysa – IBV –
Rovinky a Záhrady – I. etapa“ vo výške 152 399,45 EUR. V rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 pre
uvedený projekt predmetom nevyhnutného financovania zo strany žiadateľa je aj DPH, ktoré je
neoprávneným výdavkom a obec ho musí uhradiť z vlastných zdrojov. Rovnako aj spolufinancovanie
projektu vo výške 5 % je potrebné zaplatiť z vlastných prostriedkov. Predmetom projektu je výstavba
verejného vodovodu a zabezpečenie pitnej a požiarnej vody pre obyvateľov novovybudovanej časti obce
Torysa – IBV Rovinky a záhrady. Poslanci o návrhu financovania projektu rokovali.
Uznesenie č. 70/2018/5
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Torysa – IBV – Rovinky a Záhrady – I. etapa“ z IROP obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
financovanie DPH, ktorá je v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 neoprávneným výdavkom projektu
a spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu z úverových zdrojov.
Názov projektu: „Torysa – IBV – Rovinky a Záhrady – I. etapa“
Kód žiadosti o NFP: NFP302040M982
Číslo rozhodnutia o schválení: WEM: IROP – 2018 – 1118/5816-64
Výška schválených celkových oprávnených výdavkov na projekt: 160 420,47 Eur
Výška schváleného príspevku z IROP: 152 399,45 Eur
Výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 8 021,02 Eur
Výška DPH z celkových schválených oprávnených výdavkov na stavebné práce: 31 148,06 Eur
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Návrh na schválenie prijatia úveru
Starosta obce Ing. Jozef Stedina v súvislosti so schválením financovania DPH projektu „Torysa –
IBV – Rovinky a Záhrady – I. etapa“, predložil poslancom návrh na prijatie úveru vo výške 40 000 €, a to
na financovanie DPH z celkových schválených oprávnených výdavkov na stavebné práce a na
spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Turák predložil písomné stanovisko k dodržaniu podmienok
na možnosť prijatia návratných zdrojov financovania. Na základe predložených podkladov k prevereniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania konštatoval, že sú splnené obidve zákonné
podmienky uvedené v písm. a) a b) ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. Presnejšie vyčíslenie bude možné po predložení úverovej
zmluvy s konkrétnymi dohodnutými podmienkami.

Uznesenie č. 71/2018/6.1
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
stanovisko hlavného kontrolóra obce Torysa k dodržaniu podmienok prijatia
návratných zdrojov financovania
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Poslanci o návrhu prijatia úveru rokovali.
Uznesenie č. 72/2018/6.2
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
prijatie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 40 000,- Eur
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia
výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky
poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec
je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Torysa na roky 2018 –
2027
Ing. Jozef Stedina, starosta obce, predložil poslancom návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Torysa na roky 2018 – 2027. Obec je zo zákona povinná vypracovať komunitný plán sociálnych služieb
v zmysle § 83 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Komunitný
plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal
špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Jeho cieľom je po predchádzajúcej analýze súčasného
stavu, určiť ciele a priority rozvoja obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb, zároveň má slúžiť na
vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít v obci, ktoré zapájajú a
aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov. Poslanci v návrhu komunitného plánu poukázali na niekoľko chýb
a nezrovnalostí, ktoré budú vzápätí opravené a zapracované. Poslanci o návrhu rokovali.

Uznesenie č. 73/2018/7
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
Komunitný plán sociálnych služieb obce Torysa na roky 2018 - 2027
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 8: Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2017
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo kronikárke slečne Nikole Stedinovej,
ktorá poslancom prezentovala návrh ročného zápisu do kroniky obce Torysa za rok 2017. Kronika nemá
vedecký charakter, je to literárny žáner opisujúci udalosti z minulosti v časovom slede, v ktorom sa
odohrali. Ročný záznam 2017 pozostáva z troch častí: - Svetové dianie, udalosti roku 2017,
- Významné udalosti na Slovensku 2017,
- Obec Torysa.
Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 74/2018/8
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
zápis do kroniky obce Torysa za rok 2017
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Rôzne
a) Starosta obce informoval poslancov, že doposiaľ nedošlo k podpisu zmluvy o dielo s úspešným
uchádzačom Stavoprojekt, s.r.o., Prešov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a realizáciu stavby s náležitosťami pre stavebné povolenie „Telocvičňa v obci Torysa“.
Cena za zhotovenie diela na základe výsledkov verejného obstarávania predstavuje sumu 17 640 Eur.
Na základe dohody zmluvných strán bola cena za vykonanie diela znížená na sumu 13 480,- Eur.
Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať dohody s úspešným uchádzačom, ako aj určenie nového
termínu spracovania projektovej dokumentácie.
b) V súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia priestorov, areálu a zvýšenie kapacity MŠ v obci
Torysa“, časť 1: vlastný objekt a časť 2: objekt ihrisko, z dôvodu rozsiahlych stavebných úprav bude
potrebné dofinancovať niektoré opravy a stavebné práce z vlastných finančných prostriedkov. Jedná sa
o objekt - viacúčelová plocha za obchodným domom COOP Jednota, kde na vlastné náklady musíme
zrealizovať spevnenú betónovú plochu, ktorá bude plniť funkciu pre určité druhy zimných športov.

Ďalším objektom je multifunkčné ihrisko a objekt priestorov materskej školy, a to kancelárie, sklady,
rozvod elektroinštalácie, pokládla podlahovej krytiny, oprava vodovodného a kanalizačného potrubia.
c) Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom rekonštrukcie kuchyne a rozšírenia sály kultúrneho
domu, kde účelom je plnohodnotné vybavenie a rekonštrukcia kuchynského zariadenia pre zabezpečenie
prípravy a výdaja stravy so zámerom uskutočňovania rôznych spoločenských ako aj rodinných podujatí.
Pre tento plán je potrebné zhotoviť jednoduchú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu a následne
zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019.
Uznesenie č. 75/2018/9
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
predložené informácie starostu obce v bode Rôzne nasledovne:
a) informácia o realizácii dohôd k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom: Stavoprojekt, s.r.o. Prešov a
určenia nového termínu spracovania projektovej dokumentácie stavby „Telocvičňa v obci Torysa“;
b) informácia o dofinancovaní opráv a stavebných prác projektu „Rekonštrukcia priestorov, areálu
a zvýšenie kapacity MŠ v obci Torysa“, časť 1: vlastný objekt a časť 2: objekt – viacúčelová plocha za
obchodným domom COOP Jednota a objekt - multifunkčné ihrisko, z vlastných finančných prostriedkov;
c) informácia o zámere rekonštrukcie kuchyne a rozšírenia sály kultúrneho domu za účelom zabezpečenia
prípravy a výdaja stravy s cieľom poskytovania služieb pre obyvateľov obce
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 10: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 19:45 hod.

Overovatelia zápisnice:

..................................................

..............................................

..........................................

Ing. Peter Sabol, PhD., v.r.

Jozef Kopnický, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

V Toryse, 08.08.2018
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

