
Z á p i s n i c a 

z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 19.6.2020 

 

  
 

Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta, 

Milan Bujňák – zástupca starostu, 

Marek Fecko, Ing. Ján Brendza, Peter Leščák, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený: 

Ing. Radovan Kmec 

 

Program: 

1.   Otvorenie. 

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

3.   Kontrola uznesení. 

4.   Záverečný účet obce za rok 2019. 

5.   Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu. 

6.   Rozpočtové opatrenie č.2. 

7.   Diskusia, rôzne. 

8.   Záver. 

 

1. Jedenáste 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, Marek Fecko a    

    za overovateľov zápisnice Michal Varga, Ing. Ján Bredza. 

 

3. Kontrolu uznesení OZ č. 87/2020-92/2020 z desiateho zasadania za dňa 17.4.2020 prečítal 

    Marek Fecko . Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 

 

4. Mgr. Ivana Leščáková prečítala Záverečný účet obce za rok 2019 a informovala  

    prítomných o celkovom hospodárení obce za rok 2019.  

 

5. Kontrolórka obce Mgr. Mária Perháčová na základe vlastného zhodnotenia skonštatovala, 

    že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a  

    objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce 

    Červenica pri Sabinove a preto odporučila  schváliť návrh Záverečného účtu obce  

    za rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

    Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet bez výhrad.  

 

6. Mgr. I. Leščáková informovala o rozpočtovom opatrení obce č. 2. 

    Rozpočtové opatrenie bolo jednomyseľne schválené. 

    

7. Diskusia, rôzne. 

    Starosta v tomto bode oznámil prítomným poslancom , že stav strechy nad toaletami je  



    havarijný a navrhol jej opravu. Urobili sa 3 rôzne cenové ponuky, ktoré je potrebné 

    vyhodnotiť. 

    Vzhľadom na dlhodobý problém s neporiadkom v okolí veľkoobjemových kontajnerov, 

    bolo navrhnuté riešenie, vytvoriť oplotené stanovište, v ktorom budú umiestnené aj iné  

    kontajnery.  

 

- Ing. Brendza - položil otázku, koľko bude celá realizácia stáť 

- starosta - máme prvú cenovú ponuku na cca 3600 € s montážou 

- Ing. Brendza - zaujíma ma, či je ta cenová ponuka kompletná aj s bránou alebo bez 

- starosta – bez brány 

- Varga - aký bude podklad pod kontajnermi, vzhľadom na vývoz kontajnerov  

- starosta - pevný podklad pod kontajnermi makadam a pre prístup pre autá budú použité   

  panely  

- Varga - zaujímal sa o to, či dané osadenie stĺpov bude do zeme  

- starosta- reagoval na otázku p.Vargu, áno osadenie stĺpov do zeme, s tým, že firma urobí  

  komplet celú realizáciu 

- Fecko -  navrhol, aby výška plota bola 2 m, pretože 1,5 m je málo, z dôvodu tvorenia bio  

  odpadu - konárov 

- Ing. Bredza - súhlasí s návrhom p. Fecka, a podotkol, že ak už sa ide realizovať také  

  oplotenie, zdvihnúť výšku  plota ešte o 0,5 m  

- Bujňák - skonštatoval, že ak bude výška plota 2 m, použiť ešte ostnatý drôt ako ukončenie  

  plota, pričom by sa skôr zabránilo nežiaducim vstupom do priestoru 

- starosta - vzhľadom na prijaté úsporné opatrenie, počas COVIDU 19, kedy sa vypínalo      

  verejné osvetlenie v noci, konštatoval, že úspora bola minimálna 

- Fecko - myslím si, že nemá zmysel naďalej vypínať verejné osvetlenie 

- Ing. Brendza - informoval poslancov o stretnutí Športovej komisie, ktoré sa konalo na  

  požiarnej zbrojnici a predniesol zoznam plánovaných akcií v budúcom období: 

 

1. 5. júla – volejbalový turnaj 

2. 19. júla – futbalový turnaj 

3. 2. augusta – cyklopretek 

4. 29. augusta – guľáš (minulý rok, mala táto akcia úspech, je o ňu zo strany 

obyvateľov záujem) 

 

- k súťaži „ Spravme svoju obec krajšou“ prijala kultúrno športová komisia stanovisko, 

  v ktorom za víťaza tejto súťaže vyhlásila Jakuba Kyjovského. Dôvodom tohto rozhodnutia  

Je, že návrh skrášli našu obec. 

  Ako druhá so svojim nápadom skončila Jana Michňová. 

Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili. 

 

- Ing. Kuchár - návrh s knižnicou je tiež zaujímavý, len nie je dotiahnutý do konca, sú  

  potrebné priestory, možno keby sa tento nápad spojil so ZŠ 

- Ing. Brendza - poznamenal, že návrh s knižnicou je ťažko realizovateľný, vzhľadom na      

  počiatočnú investíciu, pri návrhu J. Michňovej, by bolo vhodné zistiť cenovú ponuku, 

  pričom tento nápad zvýši bezpečnosť občanov, hlavne počas búrky a dažďa, kedy je znížená     

  viditeľnosť               

- Leščák - predpokladá, že na jedno odberné miesto je investícia cca 300 € 

- Ing. Brendza - navrhol dať jeden snímač na hlavnú cestu, na skúšku  

- Leščák - zrealizovať    návrh ohľadom osvetlenia vo vlastnej réžii 

- Brendza - DHZ navrhuje uskutočniť 17.júla diskotéku, mala konať pri požiarnej    



  zbrojnici , nie v sále kultúrneho domu                            

- starosta - robiť diskotéku, vzhľadom na danú situáciu a možným príchodom druhej vlny  

  COVIDU 19, je veľmi rizikové 

- Bujňák - som proti, je priskoro, bude to prvá diskotéka v okolí, priláka to ľudí z iných  

  okresov, 500 € zisk nestojí za to riziko, vzhľadom na danú situáciu        

- starosta - v prvom rade si treba uvedomiť, že zodpovednosť ponesieme my 

- Leščák - môže sa stať, že prídu naspäť opatrenia a diskotéka bude nereálna  

- Kuchár - podal návrh hlasovať za uskutočnenie diskotéky 

  ZA: 2        PROTI: 3         ZDRŽAL SA: 1 

- Ing. Brendza - keďže v mnohých častiach obce nie je dostatočne počuť rozhlas, je tu 

  možnosť využitia SMS systém, a informácie môžu prijímať aj občania, ktorí nie sú  

  momentálne doma           

- Fecko - v dnešnej dobe sú mladí mobilní, starší občania by boli naďalej informovaní aj    

  prostredníctvom rozhlasu 

- Varga - súhlasí s návrhom p .Ing. Brendzu, a sms systém považuje za prínos 

- starosta -  je potrebné zadefinovať, čo sa bude formou sms systému hlásiť, systém poskytnúť      

  len občanom obce 

- Kuchár - keď je občan mimo obce, je výhoda dostať sa k informáciám SMS formou 

- Ing. Brendza - rôzne akcie hlásiť aj cez rozhlas 2-3krát cez týždeň a poslať informáciu SMS  

  správou 

- Fecko - som za to aby sa systém inštaloval, ale preveriť koľko to bude stáť 

- Ing. Brendza - Ing. R. Kmec preverí, koľko to bude stáť 

- Ing. Kuchár - v tejto diskusii požiadal starostu obce o väčšej informovanosti zo strany obce   

  ohľadom posledných realizácií, poukazoval na to, že sa prerába šatňa základnej školy bez  

  vedomia niektorých poslancov 

- starosta - uvedenú úpravu šatne realizujeme na základe požiadavky riaditeľky a učiteľky ZŠ 

  z dôvodu nárastu počtu žiakov. Nakoľko v uvedenom čase deti nenavštevovali školu  

  (COVID 19) pristúpili sme k tejto úprave okamžite. Finančné prostriedky potrebné na  

  úpravu sú zo štátneho rozpočtu (nie obce) z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy    

- Fecko - nevedel o tom, že sa ide realizovať priestor okolo kontajnerov 

- Ing. Kuchár - ak obecný úrad vykonáva nejakú činnosť, chce byť informovaný a dodal, či by   

  sa nedala urobiť nejaká štúdia ohľadom priestorov telocvične, ak to cirkev dovolí 

- starosta - akékoľvek prestavby v budove musíme prejednať s cirkvou  

- Ing. Bendza - nemá význam robiť čiastočné úpravy 

- starosta - poukázal na to, že je potrebné maľovať školské priestory 

   

 

8. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Trvanie zasadania : 19.00 – 21.00 hod. 

 

Zapísala: Jana Kohanová 

 

Overovatelia zápisnice: Michal Varga 

                                       Ing. Brendza Ján  

 

                                                                                                                     Ing. Pavol Spodník  

                                                                                                                        starosta obce 



 

 

  

 

   

 

 

     

 

 

                         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 


