ZÁPI SN ICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa,
konaného dňa 05. októbra 2018 o 17:00 hod. na OcÚ v Toryse
Prítomní:

Starosta obce: Ing. Jozef Stedina
Poslanci: Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.
Kontrolór obce: Ing. Stanislav Turák
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Bodnárová

Neprítomní:

Poslanci: Anna Jaššová, Juraj Kiktavý, Jozef Kopnický, Jozef Lazorík

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
6. Návrh na zriadenie vecného bremena na realizáciu časti stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie
siete“ objekt: SO 502 – Splašková kanalizácia
7. Návrh na zriadenie vecného bremena v rámci stavby „Vodovod, kanalizácia Torysa – rozšírenie
siete“
8. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Torysa
9. Prerokovanie protestu prokurátora
10. Prerokovanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
11. Rôzne
12. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Piate 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 päť 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 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa v roku 2018 zo dňa
05.10.2018
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

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

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, 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 Mateja Križalkoviča a Mgr. Stanislava Angeloviča. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 76/2018/3
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 – Matej Križalkovič a Mgr. Stanislav Angelovič
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Toryse
v roku 2018
Starosta obce Ing. Jozef Stedina informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa 07.08.2018.
Uznesenie č. 77/2018/4
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 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Torysa zo dňa
07.08.2018
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 5: Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu
Predmetný bod programu otvoril starosta obce a udelil slovo členovi Komisie na ochranu verejného
záujmu poslancovi Mgr. Stanislavovi Angelovičovi, ktorý informoval prítomných poslancov, že v zmysle
platnej legislatívy bolo na obecný úrad v Toryse dňa 10.09.2018 doručené majetkové priznanie
novozvoleného riaditeľa ZŠ s MŠ v Toryse Mgr. Stanislava Holovača. Komisia sa oboznámila
s predloženým majetkovým priznaním a konštatovala, že bolo podané v lehote stanovenej zákonom a bez
pripomienok členov komisie.
Uznesenie č. 78/2018/5
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
konštatovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, že majetkové priznanie Mgr.
Stanislava Holovača, riaditeľa ZŠ s MŠ Torysa, bolo podané v lehote stanovenej
zákonom a bez pripomienok členov komisie
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 6: Návrh na zriadenie vecného bremena na realizáciu časti stavby „Kanalizácia Torysa –
rozšírenie siete“ objekt: SO 502 – Splašková kanalizácia
Starosta obce Ing. Jozef Stedina oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy o postúpení
práv povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Kanalizácia Torysa – rozšírenie siete“ objekt: SO –
502 – Splašková kanalizácia, v rozsahu dodávka a montáž potrubia. Jedná sa o rozšírenie siete v časti obce
Dzedzina. Súčasťou zmluvy je aj zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na
cedovanú trasu kanalizácie v prospech VVS, a.s. Košice. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 79/2018/6
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
a) uzavretie Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Kanalizácia
Torysa – rozšírenie siete“ objekt: SO – 502 – Splašková kanalizácia, v rozsahu dodávka a montáž
potrubia
b) zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu kanalizácie v obci
Torysa v prospech VVS, a.s. Košice
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 7: Návrh na zriadenie vecného bremena v rámci stavby „Vodovod, kanalizácia Torysa –
rozšírenie siete“
Ing. Jozef Stedina, starosta obce predložil poslancom návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena v rámci stavby „Vodovod, kanalizácia Torysa – rozšírenie siete“. Predmetom zmluvy
je rozšírenie vodovodu v časti obce Borhaz. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech VVS, a.s. Košice
bezplatne, na dobu neurčitú. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 80/2018/7
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
a) uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby „Vodovod, kanalizácia Torysa – rozšírenie
siete“
b) zriadenie vecného bremena na časti nehnuteľnosti, parcely registra C KN 477/3, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1067 m², evidovanej na LV č. 591, vo vlastníctve obce Torysa,
v podiele 1/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Torysa, obec Torysa, okres Sabinov, v rozsahu nasledovne:
- diel č. 3 o výmere 232 m² v podiele 1/1, oddelený z parcely C KN 477/3 podľa geometrického plánu
č. 106/2018 vyhotoveného dňa 20.07.2018 firmou GEOTEAM – M.Z., s.r.o., Hutnícka 2, Košice
a overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor pod č. G1-420/2018,
- diel č. 1 o výmere 261 m² v podiele 1/1, oddelený z parcely C KN 477/3, podľa geometrického
plánu č. 107/2018 vyhotoveného dňa 20.07.2018 firmou GEOTEAM – M.Z., s.r.o., Hutnícka 2,
Košice a overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor pod č. G1-421/2018
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 8: Návrh na odkúpenie pozemkov 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. 81/2018/8
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
odkúpenie podielov nehnuteľností do vlastníctva obce Torysa v súlade s Geometrickým plánom č.
37055739-09/2018 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam parcelné číslo 293/75,
293/202, 701/43, 293/519, vyhotoveným spoločnosťou TOGEO, Ing. Iveta Tovarňáková – TOGEO, Na
Rúrkach 22A, 080 01 Prešov, IČO: 37055739 dňa 20.08.2018, autorizačne overeným Ing. Jurajom Jechom
dňa 21.08.2018 a úradne overeným Ing. Vladimírom Dujavom dňa 12.09.2018 pod číslom G1-462/2018,
nasledovne:
a) Predávajúci v 1.rade - Anna Lörincová, rod. Zontágová, bytom Dénešova 63, Košice, predáva svoj
podiel 1/1 kupujúcemu – Obci Torysa:

- diel „1“ o výmere 8 m² z parcely E KN č. 1288/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 1200, k. ú. Torysa,
ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu 2,80 Eur.
b) Predávajúci v 2. rade – manželia Bohuš Hajduch, rod. Hajduch a Eva Hajduchová, rod. Palčová
(BSM), bytom Volgogradská 2, Prešov, predávajú svoj podiel ½ kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „2“ o výmere 237 m² z parcely E KN č. 1289/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 306, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
- diel „3“ o výmere 66 m² z parcely E KN č. 1289/312, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 1604, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 701/43 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu spolu 53,03 Eur.
c) Predávajúci v 3. rade- Bartolomej Urda, rod. Urda, bytom Torysa č. 37, predáva svoj podiel ½
kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „2“ o výmere 237 m² z parcely E KN č. 1289/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 306, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
- diel „3“ o výmere 66 m² z parcely E KN č. 1289/312, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 1604, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 701/43 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu spolu 1,00 Eur.
d) Predávajúci v 4. rade - Melichar Angelovič, rod. Angelovič, bytom Dubovická Roveň 678/7, Lipany,
predáva svoj podiel 3/8 kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „4“ o výmere 301 m² z parcely E KN parcelné číslo 1290/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 96,
k. ú. Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 3705573909/2018,
- diel „5“ o výmere 29 m² z parcely E KN č. 1290/312, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 96, k. ú. Torysa,
ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 701/43 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu spolu 43,32 Eur.
e) Predávajúci v 5. rade - Marta Angelovičová, rod. Harčárová, bytom Dubovická Roveň 678/7, Lipany,
predáva svoj podiel 1/8 kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „4“ o výmere 301 m² z parcely E KN parcelné číslo 1290/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 96,
k. ú. Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 3705573909/2018,
- diel „5“ o výmere 29 m² z parcely E KN č. 1290/312, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 96, k. ú. Torysa,
ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 701/43 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu spolu 14,44 Eur.
f) Predávajúci v 6. rade - František Višňovský, rod. Višňovský, bytom Torysa č. 32, predáva svoj podiel
½ kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „6“ o výmere 513 m² z parcely E KN č. 1291/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 824, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
- diel „7“ o výmere 138 m² z parcely E KN č. 1291/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 824, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/202 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
- diel „8“ o výmere 1 m² z parcely E KN č. 1291/312, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 824, k. ú. Torysa,
ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 701/43 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu spolu 114,10 Eur.
g) Predávajúci v 7. rade - Anna Bujňáková, rod. Hovančíková, bytom Torysa č. 230, predáva svoj podiel
1/1 kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „9“ o výmere 285 m² z parcely E KN č. 1292/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 221, k. ú. Torysa,
ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/75 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
- diel „10“ o výmere 52 m² z parcely E KN č. 1292/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 221, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/202 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu spolu 117,95 Eur.

h) Predávajúci v 8. rade - Miroslav Bujňák, rod. Bujňák, bytom Drienica č. 102, predáva svoj podiel
1/10 kupujúcemu – Obci Torysa:
- diel „11“ o výmere 161 m² z parcely E KN č. 1294/112, druh pozemku: Orná pôda, LV č. 1505, k. ú.
Torysa, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele C KN 293/519 v súlade s GP č. 37055739-09/2018,
za kúpnu cenu 5,64 Eur.
Kúpna cena nehnuteľností je stanovená dohodou medzi predávajúcimi v rade 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a kupujúcim,
a to 0,35 Eur / m².
Kúpna cena nehnuteľností je stanovená dohodou medzi predávajúcim v rade 3 a kupujúcim, a to 1,00 € /
303 m².
Celková cena za odkúpenie nehnuteľností predstavuje sumu 352,28 Eur.
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj všetky náklady
súvisiace s vyhotovením zmluvy a úradným overením podpisov na nej hradí kupujúci.
Hlasovanie:
za:

5

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 9: Prerokovanie protestu prokurátora
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. Preskúmaním vecného obsahu všeobecne záväzného nariadenia bolo zistené, že
ako celok je v rozpore so zákonom. Na úseku ochrany pred požiarmi obec realizuje svoju právomoc
v rámci preneseného výkonu štátnej správy, pričom neexistuje žiadne zákonné zmocnenie, ktoré by
oprávňovalo obec vydať požiarny poriadok vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Protestom
napadnuté všeobecne záväzné nariadenie bolo vydané v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1, ods. 2 zákona
o obecnom zriadení. S poukazom na uvedené skutočnosti prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov

navrhuje prerokovať protest prokurátora na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zrušiť nezákonné
všeobecné záväzné nariadenie ako celok.
Uznesenie č. 82/2018/9
Obecné zastupiteľstvo obce Torysa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a) berie ba vedomie Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov č. Pd 206/18/7707 – 6 zo dňa
11.09.2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 POŽIARNY
PORIADOK OBCE TORYSA
b) vyhovuje

Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov č. Pd 206/18/7707 – 6 zo dňa
11.09.2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 POŽIARNY
PORIADOK OBCE TORYSA

c) súhlasí

so zrušením Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 POŽIARNY PORIADOK
OBCE TORYSA zo dňa 21.09.2012 a odporúča pripraviť návrh na zrušenie VZN
č. 2 POŽIARNY PORIADOK OBCE TORYSA

Hlasovanie:
za:

5

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 10: Prerokovanie žiadosti Stolnotenisového klubu Torysa
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Stolnotenisového klubu Torysa o poskytnutie sály
kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy na ročník 2018 – 2019. Sálu kultúrneho
domu budú využívať na tréningový proces v dňoch streda a štvrtok, majstrovské zápasy budú prebiehať
v sobotu. V prípade uskutočnenia obecných akcií alebo iných nepredvídateľných podujatí sála kultúrneho
domu nebude poskytnutá. Poslanci o návrhu rokovali.
Uznesenie č. 83/2018/10
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
poskytnutie sály kultúrneho domu na tréningové procesy a majstrovské zápasy členov
Stolnotenisového klubu Torysa v mesiacoch september 2018 - máj 2019. V prípade
uskutočnenia akcií, ktoré zastrešuje obecný úrad, alebo iných nepredvídateľných podujatí
uvedené termíny tréningov a zápasov nebudú realizovateľné
Hlasovanie:
za:

5

Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Ing. Miroslav Ištoňa,
Matej Križalkovič, Ing. Peter Sabol, PhD.

K bodu 11: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov nasledovne:
a) Obec obdŕžala žiadosť p. Štefana Bujňáka, Torysa č. 287 o odkúpenie časti obecného pozemku, a to
parcely registra E KN číslo 2009, ktorý sa nachádza za pozemkom žiadateľa – parcelou číslo 293/85.
Dôvodom odkúpenia je skutočnosť, že žiadateľ uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa o neho a
udržiava ho ako vlastný. Zároveň sa zamedzí prechodu nežiaducim osobám na jeho pozemok, ako aj na
susedné parcely iných vlastníkov.
b) Spoločnosť RAVENS AD s.r.o., Stará Ľubovňa doručila žiadosť o prenájom nebytových priestorov, a to
výrobných a skladových priestorov, ktoré plánuje využívať na tvorbu a výrobu reklamy. Obec
v súčasnej dobe nedisponuje voľnými priestormi a odporúča žiadateľovi prázdne nebytové priestory,
ktorých vlastníkom je spoločnosť COOP Jednota, spotrebné družstvo, Prešov.
c) O prenájom priestorov v obci Torysa má záujem aj slečna Petra Vrabľová, Torysa č. 365, a to za účelom
zriadenia kozmetického salónu. Vzhľadom k tomu, že žiadateľka jasne neurčila termín nutnosti
zriadenia kozmetického salónu, žiadosť je možné považovať za otvorenú, keďže obec v roku 2019
plánuje zriadiť priestory na prenájom za účelom poskytovania služieb aj pre ďalšie právne subjekty.
d) Spoločnosť STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa č. 332, listom požiadala o povolenie k zatepleniu haly
č. 2 z dôvodu uskladnenia materiálu. Úprava nájomných priestorov bude prenajímateľovi umožnená
na základe vopred stanovených podmienok zo strany obce.

K bodu 12: Záver
V závere starosta obce Ing. Jozef Stedina poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Torysa o 18:45 hod.

Overovatelia zápisnice:

..................................................
Ing. Miroslav Ištoňa, v.r.

V Toryse, 08.10.2018
Zapísala: Mgr. Alžbeta Bodnárová

..............................................
Jozef Ištoňa, v.r.

..........................................
Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

