Zápisnica
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove,
konaného dňa 31.1.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
5. Nájomná zmluva – prenájom pozemkov.
6. Spolufinancovanie sociálnych služieb.
7. Diskusia, rôzne.
8. Záver.
1.

Deviate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta
obce Ing. Pavol Spodník.
Zároveň prečítal program zasadania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

2.

Jednomyseľne bola schválená návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák, Michal Varga a
za overovateľov zápisnice Ing. Ján Brendza a Marek Fecko.

3.

Kontrolu uznesení OZ č. 68/2019 – 80/2019 z ôsmeho zasadania zo dňa 6.12.2019 urobil
Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesenia na vedomie.

4.

Starosta informoval prítomných o aktuálnej situácii ohľadom zatvorenia multifunkčného
ihriska. V súčasnosti prebieha stavebné konanie o dodatočné stavebné povolenie
z dôvodu spochybnenia existujúceho povolenia vzhľadom na podmienky nájomnej
zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou. Bolo by dobré dohodnúť sa na jeho prevádzke, určiť
zodpovedné osoby, ktoré budú mať kľúče a budú zodpovedné za otváranie a zatváranie
ihriska. Z tohto dôvodu boli na zastupiteľstvo prizvaní aj zástupcovia rod. Pribulovej,
zástupcovia mládeže – Krafčík, Burica, Urvinitka, Kuchár.
-

-

-

-

Ing. Brendza – v prvých návrhoch rod. Pribulová súhlasila s otvorením ihriska vo
väčšej miere, teraz má byť otvorené len niekoľko hodín, bolo už urobených viacero
kompromisov
Pribulová – otvorenie v zimnom období je pre nich prijateľné, v letnom období už nie
kvôli otvoreniu do neskorších hodín - 4 dni otvorené ihrisko v popoludňajších
hodinách do 19.30 je veľa, je to pre nich obťažujúci zvuk, súhlasili by aj s otvorením
v dopoludňajších hodinách
Perháčová – aj v minulosti sa deti hrali na ihrisku a nikto neriešil hluk, veď sú to deti
Starosta – vyzval prítomných aby došlo k úprave prevádzky ihriska skrátením
otváracích hodín
Pribulová – opýtala sa či je aj iná alternatíva na postavenie ihriska v obci – napr. na
válkoch, a ako dlho by trvalo jeho vybudovanie, resp. či by bolo možné urobiť zatiaľ
hraciu plochu pre futbal alebo volejbal
Ing. Kuchár – sú 2 možnosti, kde by mohlo byť postavené nové multifunkčné ihrisko
– na válkoch alebo za traťou, je potrebné zistiť stanoviská dotknutých orgánov
Fecko – bolo by dobré mať aj iné ihrisko aj z toho dôvodu, že terajšie multifunkčné
ihrisko sa nachádza blízko obecného cintorína

-

- na druhej strane je plne vybavené čo sa týka oplotenia, sieťky atď., ihrisku,
ktoré by bolo vybudované napr. na válkoch by zatiaľ chýbal určitý štandard,
ktorý je na súčasnom ihrisku zabezpečený
Ing. Kmec – zisťoval, kedy by mohla byť zverejnená výzva na vybudovanie
športovísk, zatiaľ sa s tejto téme nevie nikto vyjadriť, ak by však došlo k tomu, že by
sa budovalo nové ihrisko, musia byť vybavené všetky stavebné povolenia a to trvá
určitý čas
- taktiež upozornil, že je potrebné dávať pozor na to, že lopta sa
prekopáva na susedný pozemok, preskakuje sa plot a tým dochádza
k jeho poškodeniu
- navrhuje prehodnotiť existujúcu zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou

V závere tohto bodu došlo k úprave prevádzky multifunkčného ihriska, s ktorou súhlasila
aj p. Pribulová aj poslanci. Bude sa preverovať na ktorom mieste by bolo vhodnejšie
v budúcnosti stavať iné multifunkčné ihrisko – na válkoch alebo za traťou.
5.

V tomto bode prečítal p. Varga nájomnú zmluvu s Farma „KOVA“, Ing. Milan Varga,
ktorej predmetom je prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Červenica
pri Sabinove, ktorej doba prenájmu je od 1.1.2020 na dobu 5 rokov.
Poslanci túto zmluvy jednomyseľne schválili.

6.

Starosta v tomto bode informoval poslancov o umiestnení p. Cyrila Leščáka v Zariadení
pre seniorov DPS Lipany. V súvislosti s jeho umiestnením žiada Arcidiecézna charita
Košice spolufinancovanie zo strany obce 60,- € mesačne. Obec je podľa svojich
finančných možností schopná poskytnúť 30,- € mesačne. Poslanci to zobrali na vedomie.

7. D i s k u s i a , r ô z n e :
- starosta - oboznámil prítomných, že strecha nad WC zateká, je potrebné ju opraviť,
obnoviť dažďové zvody
- Ing. Kuchár – navrhol zorganizovať súťaž na skrášlenie, zveľadenie obce, návrh by
občania urobili na vlastné náklady, materiál na jeho realizáciu by bol preplatený do výšky
500,- €, víťazný návrh by bol odmenený sumou 100,- €
- Ing. Kmec – bolo by treba sa rozhodnúť, či sa vysadí v obci strom, ktorý slúži
v období Vianoc ako vianočný stromček alebo sa aj budúce roky bude osadzovať stále iný
- Ing. Brendza – navrhol urobiť akciu – výsadzba stromčekov alebo vyčistenie
určitého priestoru napr. panelovú cestu, ktoré slúži na usporiadanie Krížovej cesty vo
Veľkonočnom období
8. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.
Trvanie zasadania:

18,00 – 21,00 hod.

Zapísala: Mgr. Ivana Leščáková
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Brendza
Marek Fecko
Ing. Pavol Spodník
starosta obce

