
Z á p i s n i c a 

z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 17.4.2020 

 

  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1.   Otvorenie. 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3.   Kontrola uznesení. 
4.   Úprava platu starostu obce. 
5.   Rozpočtové opatrenie č. 1. 
6.   Nájomná zmluva RKC. 
7.   Diskusia, rôzne. 
8.   Záver. 
 
 
1. Desiate 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, Ing. Radovan 

Kmec a za overovateľov zápisnice Peter Leščák a Ing. Ján Kuchár. 
 
3. Kontrolu uznesení OZ č. 81/2020 – 86/2020 z deviateho zasadania zo dňa 31.1.2020 

urobil Peter Leščák. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesenia na vedomie. 
 

4. Starosta informoval poslancov o prognóze  vývoja podielových daní, ktoré dostanú obce 
a mestá, vzhľadom na situáciu s COVID - 19, starosta dal návrh na zníženie svojho platu 
s účinnosťou od 1.5.2020. Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili. 

 
 
5. Starosta podal návrh  v danej situácii na zníženie rozpočtu obce o 30 000 eur, a 

informoval zúčastnených poslancov o tom, že  ak bude kríza trvať 2 mesiace je 
predpokladaný výnos dane z príjmov cca 264 000,- eur  a ak 3 mesiace bude to cca 
229 000,- eur. Z uvedeného dôvodu sa  znižujú príjmy a výdavky rozpočtu o 30 000 ,- 
eur, z toho 4 000 eur sú kapitálové výdavky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.  

       V súvislosti s tým  navrhol prerokovanie o znížení platu zamestnancov ZŠ  a MŠ a to                 
       a to nasledovne: 

ZŠ učiteľky 100% 
MŠ učiteľky 80% 
Upratovačky a kuchárky 60%  
 
- Ing. Kuchár – odstupňovanie platov jednotlivých zamestnancov považuje za rozumné 
- Ing. Kmec – nedá sa porovnať MŠ a ZŠ  
- Ing. Kuchár – položil otázku čo s mesiacmi Júl a August, čo z dlhodobého hľadiska 
- Ing. Brendza - netreba riešiť veci, ktoré neskôr ukáže čas 
- Varga – návrh na varenie obedov pre dôchodcov 



- Starosta – nakoľko sa varí málo obedov, náklady by boli v tomto smere veľmi vysoké 
 
Starosta v rámci rozpočtového opatrenia informoval poslancov, že sa znižujú kapitálové  
výdavky. 

 
- Ing. Kmec – položil otázku, či ostáva výška rezervného fondu rovnaká 
- Starosta – časť rezervného fondu bude použitá na úhradu investičného projektu 

z eurofondov 
- Leščák – navrhol aby sa urobili len základné veci, WC, šatňu  a kúrenie, nerobiť 

veľkú garáž, pretože sú s tým spojené vysoké náklady 
- Ing. Brendza – počkať do leta, nerobiť plány na veľké investície, treba ostať obozretní 
- Ing. Kuchár – súhlasí s názorom p. Brendzu 
 

6. V tomto bode starosta informoval o nájomnej zmluve s Rímskokatolíckou cirkvou, ktorej 
predmetom je prenájom cintorína a podal návrh na schválenie v navrhovanom znení. 

 
- Ing. Kuchár – súhlasil so starostom na schválenie v navrhovanom znení 
 
Poslanci túto zmluvu jednomyseľne schválili. 
 

7. Diskusia, rôzne. 
Starosta v tomto bode informoval o podaní sťažnosti p. Krištofíkovej o hromadení 
odpadu a tvorení skládky za strany suseda p. Matúša Čižmára. 
 
- Ing. Kmec – kompetentný úrad má zhodnotiť, čo je potrebné 
- Ing.Brendza – položil otázku aké máme právomoci, či môže obecný úrad dať pokutu 
- Ing. Kuchár – poslať mu upozornenie o možnej pokute a poznamenal, že súčasťou 

sťažnosti nie je fotodokumentácia, navrhuje pristaviť kontajner 
- Starosta – otázkou je, či máme právo vstúpiť na súkromný pozemok 
- Varga – poslať písomné upozornenie a výzvu na odstránení odpadu 
- Bujňák –kontajner nie je riešenie, môže sa to zneužívať, súhlasí s názorom o zaslaní 

upozornenia 
 
V ďalšej časti diskusie starosta informoval o telefonickej sťažnosti p. Žilkovej, že pri 
venčení psov dochádza k znečisťovaniu prostredia v blízkosti jej pozemku. 
 
- Ing. Kmec – venčenie psov by malo byť stanovené v VZN o psoch  
- Varga – každý má upratať extrementy za svojím psom  
- Starosta – je potrebné pripraviť návrh VZN  
 
Súčasťou ďalšieho bodu diskusie bolo: 
 

 -     Ing. Kmec – vypnúť verejné osvetlenie v čase od 24.00 h – 4.00 h, v zhľadom    
       na úsporné opatrenia spojené s korona krízou a zatvorenými prevádzkami barov a  
       a pohostinstiev, keď je takmer žiadny pohyb osôb. 
- Spodník -  vyjadril názor, že najväčšie riziko je počas šera, potenciálne 

nebezpečenstvo nehôd 
- Fecko – v prípade, že sa vypne osvetlenie, nebudú osvetlené ani prechody pre 

chodcov 
- Ing. Brendza – otázka, či neexistuje čidlo 



- Ing. Kmec –  ak chceme mať plnú materskú škôlku, nestačí mať na obecnej stránke 
alebo na FB stránke oznam o  zápise detí do MŠ, je potrebné urobiť návrh na plagát 
alebo videoprezentáciu 

- Bujňák- Jakubova Voľa je aktívna 
 -     Ing. Kmec –  navrhol urobiť všetko preto, aby bolo čo najviac detí v MŠ, pre obec je 
       najvýhodnejšie mať čo najvyššiu obsadenosť deťmi a z tohto dôvodu vyvinúť   
       maximálne úsilie pri jej odprezentovaní a zreklamovať ju medzi verejnosťou                                                                           
       a to hlavne v tomto čase zápisu do MŠ, kedy sa rodičia rozhodujú kam deti zapíšu.             
- Ing. Brendza – ako sú motivovaní zamestnanci , riaditeľka nech motivuje 

zamestnancov, ak sme zriaďovateľ, dosiahnuť stav aby sme motivovali riaditeľku  
- Starosta – je potrebné zadefinovať, čo majú učiteľky robiť na úseku prezentácie MŠ 
- Ing. Kuchár – snažiť sa, aby varianta 4 učiteľky bola zachovaná, motivovať učiteľky 

k propagácii 
- Fecko – učiteľky majú robiť niečo preto, aby sa udržali 
- Starosta – upozorní riaditeľku MŠ o slabej propagácii 
- Ing. Kuchár– informovať upozornením tých, ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu 
- Ing. Kmec – obec má urobiť prehľad o nepripojených občanoch na kanalizáciu  
- Starosta – obec nemá úplnú evidenciu 
- Ing. Kuchár – osloviť VVS, aby bol prehľad o pripojení na kanál 
- Ing. Kmec – zistiť, kto nemá kanál, aby sa vedelo o tých, ktorí znečisťujú ŽP! 
- Spodník – či by nebolo lepšie zistiť iba individuálne, kto znečisťuje ŽP a neriešiť to 

cez VVS 
- Ing. Brendza – budeme mať prehľad, poslať nepripojeným občanom list o nepripojení 

na kanál   
- Starosta – oslovíme VVS 
 

8. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Trvanie zasadania:  18,00 – 20,00 hod. 
 
Zapísala:  Jana Kohanová 
 
Overovatelia zápisnice:  Peter Leščák 
                                        Ing. Kuchár Ján 
 
 
                                                     
 
 
 
                                                                      Ing. Spodník Pavol  
                                                                           Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
         

 
  
 
 
 

 
 


