ZÁPI SN ICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 30. novembra 2018 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Kontrolór obce:
Zapisovateľka:

Ing. Jozef Stedina
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Anna Jaššová, Juraj Kiktavý, Jozef Kopnický,
Matej Križalkovič, Jozef Lazorík, Ing. Peter Sabol, PhD.
Ing. Stanislav Turák
Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Poslanci: Ing. Miroslav Ištoňa

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2019
8. Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2012 Požiarny poriadok obce Torysa
9. Návrh VZN č. 5/2018 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
10. Návrh VZN č. 6/2018 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
11. Návrh VZN č. 7/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
12. Návrh Dodatku č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
13. Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Torysa
14. Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Torysa
16. Rôzne
17. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Šieste 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 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2018 zo dňa
30.11.2018

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Starosta obce navrhol zmenu znenia bodu programu č. 14: Návrh na schválenie predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a nahradiť ho znením: Návrh na schválenie zámeru na predaj
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 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
zmenu znenia bodu programu č. 14: Návrh na schválenie predaja majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a nahradiť ho znením: Návrh na schválenie zámeru na predaj
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

Starosta obce navrhol doplniť bod programu č. 18: Návrh na zvýšenie poplatku za prenájom sály
kultúrneho domu. 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
doplnenie bodu programu č. 18: Návrh na zvýšenie poplatku za prenájom sály
kultúrneho domu
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jozef Lazorík a Juraj Kiktavý, 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 Jozef Lazorík a Juraj
Kiktavý a zapisovateľkou zápisnice je Mgr. Alžbeta Bodnárová

Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Jozef Stedina navrhol za predsedu Návrhovej komisie Ing. Petra Sabola, PhD.
a za členov Annu Jaššová a Jozefa Ištoňu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 84/2018/3
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 – Ing. Peter Sabol, PhD.
Členov návrhovej komisie – Anna Jaššová a Jozef Ištoňa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
v roku 2018
Na zasadnutie sa dostavil poslanec p. Jozef Kopnický. Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval
prítomných poslancov o plnení uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
05.10.2018.
Uznesenie č. 85/2018/4
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 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
05.10.2018
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 5: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predniesol príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. Na základe príkazného listu starostu obce bola zložená
inventarizačná komisia z radov poslancov a pracovníkov obecného úradu. Za predsedov inventarizačných
komisií boli poverení poslanci obecného zastupiteľstva v zložení:
Obecný úrad:
Požiarna ochrana:
VPS, spol. s r.o. Torysa:
Vyraďovacia komisia:
Ústredná inventarizačná komisia:

Matej Križalkovič
Anna Jaššová
Ing. Peter Sabol, PhD.
Mgr. Stanislav Angelovič
Jozef Ištoňa
Uznesenie č. 86/2018/5

Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2018
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 6: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina otvoril zámer k predmetnému bodu a udelil slovo ekonomickej
pracovníčke obecného úradu v Toryse p. Terézii Sabolovej, ktorá oboznámila prítomných poslancov
s rozpočtovým opatrením č. 2/2018. Dôvodom úpravy rozpočtu bol presun medzi jednotlivými položkami
tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. V kapitálovej časti rozpočtu došlo k presunu
finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami z dôvodu, že niektoré projekty neboli realizované
v požadovanej výške. Poslanci o návrhu úpravy rozpočtu rokovali.
Príjmy
OBEC
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy celkom
Z toho: školstvo
obec

958 189 Eur
64 314 Eur
150 832 Eur
1 173 335 Eur
376 877 Eur
796 458 Eur

Výdavky
OBEC
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky celkom

490 315 Eur
262 043 Eur
44 100 Eur
796 458 Eur

Uznesenie č. 87/2018/6
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
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 7: Návrh na schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2019
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a odovzdal slovo ekonomickej pracovníčke
obecného úradu v Toryse p. Sabolovej, ktorá oboznámila poslancov o podrobnostiach k jednotlivým
položkám rozpočtu obce na rok 2019.
Následne starosta obce Ing. Jozef Stedina udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Torysa Ing.
Stanislavovi Turákovi, ktorý predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. Odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu
na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 je
spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predložený návrh rozpočtu
zohľadňuje aj všeobecne záväzné nariadenia a interné predpisy obce.
Uznesenie č. 88/2018/7a
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 k navrhovanému rozpočtu obce Torysa na rok
2019
Hlasovanie:
za:
8
Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Anna Jaššová,
Juraj Kiktavý, Jozef Kopnický, Matej Križalkovič, Jozef Lazorík,
Ing. Peter Sabol, PhD.
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Torysa na rok 2019.
Príjmy
Obec
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Školstvo
SPOLU príjmy

Výdavky

909 446 Eur
0
0
32 250 Eur
941 696 Eur

Obec
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Školstvo
SPOLU výdavky

373 196 Eur
72 880 Eur
52 540 Eur
443 080 Eur
941 696 Eur

Uznesenie č. 89/2018/7b
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 2019

Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 8: Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2012 POŽIARNY PORIADOK OBCE
TORYSA
Starosta obce upovedomil poslancov, že dňa 14.09.2018 Obec Torysa obdŕžala protest prokurátora
Okresnej prokuratúry Prešov podľa § 22 ods. 1 písm. a), § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 POŽIARNY PORIADOK
OBCE TORYSA. V zmysle protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov zo dňa 11.09.2018 obec
nemôže vydať požiarny poriadok obce formou všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko na jeho tvorbu
neexistuje zákonné zmocnenie. S poukazom na uvedené skutočnosti prokurátor Okresnej prokuratúry
Prešov navrhuje zrušiť nezákonné všeobecné záväzné nariadenie ako celok.
Na základe vyššie uvedeného dôvodu bol predložený návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje
VZN č. 2/2012 Požiarny poriadok obce Torysa. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 90/2018/8
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2012 POŽIARNY PORIADOK OBCE TORYSA
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 9: Návrh VZN č. 5/2018 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom
výdajníka vody. Ide o dodávku vody určenú najmä pre obyvateľov Obce Torysa , ktorí nemajú zabezpečenú
dodávku pitnej vody iným spôsobom. Obec Torysa za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody
obyvateľom obce, ktorí nemajú zabezpečenú dodávku vody prostredníctvom riadne schválenej vodovodnej
prípojky spájajúcej rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti,
zabezpečila kúpu výdajníka vody a osadenie meradla na vodovodnú prípojku pre výdajník vody.
Výdajník vody je zariadenie určené na dodávku pitnej vody a je napojené na verejný vodovod. Má
samostatné meradlo, ktoré bolo namontované v súlade s pokynmi prevádzkovateľa verejného vodovodu.
Výdajník vody je umiestnený na vyhradenom mieste v obci Torysa a funguje v nepretržitej prevádzke 24
hodín denne. Podmienkou odberu vody prostredníctvom výdajníka vody je vydanie čipovej karty.
Za vystavenie čipovej karty je užívateľ povinný zaplatiť Obci Torysa poplatok vo výške 5,00 Eur. Po
vystavení a prevzatí čipovej karty je užívateľ povinný si čipovú kartu dobiť kreditom za účelom možnosti
odberu pitnej vody. K dobitiu čipovej karty môže dôjsť na obecnom úrade zaplatením sumy rovnajúcej sa
súčinu predplateného množstva vody a ceny vody účtovanej Obci Torysa prevádzkovateľom verejného
vodovodu. Príjmy z dobitia kreditu sú príjmom rozpočtu Obce Torysa a sú určené na zaplatenie ceny za
dodávku vody prevádzkovateľovi verejného vodovodu. Poslanci o návrhu VZN č. 5/2018 rokovali.

Uznesenie č. 91/2018/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o dodávke pitnej vody prostredníctvom
výdajníka vody
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 10: Návrh VZN č. 6/2018 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 6/2018, kde sa určila výška dotácie na žiaka
a dieťa školského zariadenia na rok 2019 v materskej škole, školskej jedálni, v školskom klube detí
a v centre voľného času na základe návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa. Poslanci o návrhu VZN č. 6/2018
rokovali.
Uznesenie č. 92/2018/10
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 11: Návrh VZN č. 7/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných
fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu p. Sabolovú, aby prítomných poslancov
oboznámila s návrhom VZN č. 7/2018. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa, žiaka a iným fyzickým osobám a určiť podmienky platenia tohto príspevku za
stravovanie v školskej jedálni. Obec Torysa určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení a výšku režijných nákladov
nasledovne :
Materská škola:
Stravníci od 2 – do 6 rokov
Desiata
0,28 €
Obed
0,68 €
Olovrant 0,23 €

Stravné náklady
1,19

Režijné náklady
0,10

Spolu:
1,29

Základná škola:
Stravníci od 6 – do 11 rokov - obed
Základná škola:
Stravníci od 11 – do 15 rokov – obed
Stredná škola:
Stravníci od 15 – 18/19 rokov – obed
Zamestnanci:
Dôchodcovia:
Cudzí stravníci:
Poslanci o návrhu VZN č. 7/2018 rokovali.

1,01

0,10

1,11

1,09

0,10

1,19

1,19
1,19
1,19
1,19

1,71
1,71
1,71
1,71

2,90
2,90
2,90
2,90

Uznesenie č. 93/2018/11
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 12: Návrh Dodatku č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Torysa
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Dodatku č. 1/2018. Keďže došlo k výraznému
nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním
odpadov pre fyzické osoby - občanov, pre fyzické osoby – podnikateľov, živnostníkov na území
obce Torysa a pre právnické osoby, je potrebné upraviť výšku miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad tak, aby sa príjem vyrovnal výdavkom za vývoz komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 94/2018/12
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
Dodatok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Torysa
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 13: Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poinformoval poslancov, že v rámci projektu „Rekonštrukcia
priestorov, areálu a zvýšenie kapacity MŠ v obci Torysa“ bolo vybudované multifunkčné ihrisko s umelou
trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry, s rozmermi 33 x 18 m. Multifunkčné
ihrisko slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Torysa a tiež pre obyvateľov obce Torysa
a spoločenské organizácie pôsobiace v obci, ako aj návštevníkov obce. Vlastníkom a prevádzkovateľom
multifunkčného ihriska je obec Torysa. Zodpovedná osoba za nájom ihriska – správca multifunkčného
ihriska je Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Torysa. Poslanci o návrhu
Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska rokovali.
Uznesenie č. 95/2018/13
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
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Torysa
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 14: Návrh na schválenie zámeru na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina upovedomil poslancov s návrhom na schválenie zámeru predaja
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Čižmárových, bytom Torysa č. 305, ktorí
požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Predmetom predaja sú novovytvorené parcely registra
C KN parcelné číslo 293/516 o výmere 121 m² a 293/517 o výmere 504 m², odčlenené z pôvodnej parcely
E KN parcelné číslo 2009 o celkovej výmere 9 051 m², zapísané na LV č. 1440, k. ú. Torysa, na základe
geometrického plánu č. 208/2018. Predmetné parcely bezprostredne susedia s pozemkom manželov
Čižmárových, ktorí dlhodobo tieto parcely udržiavajú, starajú sa o ne a zhodnocujú ich. Poslanci rokovali
o návrhu zámeru predaja ako aj o výške ceny za 1m² pozemku a uzhodli sa na cene 8,00 Eur / m².
Uznesenie č. 96/2018/14
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
zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
 geometrickým plánom číslo 208/2018 na určenie vlastníckych práv p.č. 293/517, vyhotoveným
spoločnosťou GEOGRAF, Združenie geodetov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 34 814 701,
Matejom Andraščíkom dňa 02.02.2018, autorizačne overeným Ing. Stanislavom Brenišinom dňa
02.02.2018 a úradne overeným Ing. Vladimírom Dujavom dňa 14.02.2018 pod číslom G1 – 64/2018
novovytvorené pozemky KN – C parcelné číslo 293/516, o výmere 121m², druh pozemku: Ostatné
plochy, a KN – C parcelné číslo 293/517, o výmere 504 m², druh pozemku: Ostatné plochy, ktoré
vznikli z pozemku KN – E parcelné číslo 2009, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere 9051m², ktorý
je zapísaný na liste vlastníctva č. 1440, k.ú. Torysa,
a to pre žiadateľov manželov Pavla Čižmára, rod. Čižmára, nar. 15.05.1962 a Máriu Čižmárovú, rod.
Bujňákovú, nar. 25.03.1967, obaja trvale bytom 082 76 Torysa 305.

Cena za predaj novovytvorených pozemkov KN – C parcelné číslo 293/516, druh pozemku: Ostatné
plochy, o výmere 121 m2 a KN C parcelné číslo 293/517, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere
504 m², k.ú. Torysa podľa GP č. 208/2018 je stanovená za 1 m²/ 8,00 Eur.
Celková cena za predaj novovytvorených pozemkov o výmere 625 m² predstavuje sumu 5 000,- Eur.
Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad
vlastníckeho práva budú znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pavol Čižmár a manželka Mária Čižmárová, bytom Torysa č. 305, sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 532, k. ú. Torysa, a to pozemku KN – C parcelné číslo
293/104, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 490 m², k. ú. Torysa a stavby – rodinný
dom so súpisným číslom 305, postavenej na pozemku KN – C parcelné číslo 293/104, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 490 m², k. ú. Torysa, nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č.
1338, k. ú Torysa, a to pozemku KN – C parcelné číslo 293/355, druh pozemku: Záhrady, o výmere 50 m²,
k. ú. Torysa a nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1698, k. ú. Torysa, a to pozemku KN – C
parcelné číslo 293/356, druh pozemku: Záhrady, o výmere 98 m², k. ú. Torysa, ktoré bezprostredne susedia
s novovytvorenými pozemkami KN – C parcelné číslo 293/516, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere
121 m² a KN – C parcelné číslo 293/517, druh pozemku: Ostatné plochy, o výmere 504 m², k. ú. Torysa
vytvorené GP č. 208/2018, ktoré majú byť predmetom predaja. Obec Torysa uvedené pozemky dlhodobo
nevyužíva a nestará sa o ne. Manželia Čižmárovi novovytvorené pozemky KN – C parcelné číslo 293/516
a KN – C parcelné číslo 293/517, k. ú. Torysa vytvorené GP č. 208/2018 dlhodobo užívajú, a to po dobu
viac ako 10 rokov, obhospodarujú ich, starajú sa o ne a udržiavajú, a tým ich zhodnocujú.
Hlasovanie:
za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1
0

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

K bodu 15: Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Torysa
Starosta obce Ing. Jozef Stedina predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemkov pre účely obce
Torysa. Dôvodom je vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností pod bytovým domom č. 250 a okolia
bytového domu. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 97/2018/15
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
odkúpenie novovytvorenej nehnuteľnosti do vlastníctva obce Torysa v podiele 1/1, k. ú.
Torysa, a to novovytvorenú parcelu C KN č. 293/518 o výmere 296 m², druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, odčlenenej z parcely E KN č. 1293/112 o výmere 366 m²,
druh pozemku: Orná pôda, LV č. 519, v súlade s geometrickým plánom č. 3705573909/2018, vyhotovený dňa 20.8.2018 Ing. Ivetou Tovarňákovou – TOGEO, Na Rúrkach
22A, 080 01 Prešov, IČO: 37055739, autorizačne overeným Ing. Jurajom Jechom dňa
21.8.2018 a úradne overený Ing. Vladimírom Dujavom dňa 12.09.2018 pod číslom G1462/2018
Hlasovanie:
za:

8

proti:

0

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

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0

K bodu 16: Rôzne
Starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za spoluprácu počas celého
volebného obdobia 2014 - 2018, za kladný a obetavý prístup k práci pre obec Torysa, ako aj za námahu
a trpezlivosť, ktorú vynaložili počas svojej pôsobnosti. Súčasne pozval poslancov na 6. Štefanský ples,
ktorý organizuje Obec Torysa a Pizzeria Torysa.
K bodu 17: Návrh na zvýšenie poplatku za prenájom sály kultúrneho domu
Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie poplatkov za poskytovanie služieb občanom,
a to za prenájom sály kultúrneho domu, školskej jedálne, domu nádeje a cintorínskych poplatkov.
Dôvodom je nárast cien za služby poskytované dodávateľmi vody, elektriny a plynu. Poslanci o návrhu
zvýšenia poplatkov rokovali.
Uznesenie č. 98/2018/17
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
Cenník služieb poskytovaných Obcou Torysa s účinnosťou od 01.01.2019
Hlasovanie:
za:

8

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

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

K bodu 18: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 20:30 hod.

Overovatelia zápisnice:

..................................................
Jozef Lazorík, v.r.

V Toryse, 03.12.2018
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

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

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

Juraj Kiktavý, v.r.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

