
Z á p i s n i c a 

z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 7.8.2020 

 

  
 

Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta, 

Milan Bujňák – zástupca starostu, 

Marek Fecko, Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený: 

Peter Leščák 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3. 

5. Schválenie audítora. 

6. Voľba členov rady školy. 

7. Diskusia, rôzne. 

8. Záver. 

 

1. Dvanáste riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta  

    obce Ing. Pavol Spodník.                                     

    Zároveň prečítal návrh programu, ktorý bol jednomyseľne schválený s vylúčením bodu 4          

    z dôvodu neprítomnosti  Ing. arch. Medveckého. 

 

2. Jednomyseľne bola schválená  návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák, Michal Varga a    

    overovatelia zápisnice Marek Fecko a Ing. Radovan Kmec. 

 

3. Kontrolu uznesení OZ č. 93/2020-99/2020 z jedenásteho zasadania za dňa 19.6.2020    

    prečítal Marek Fecko . Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, vysvetlenie podal Ing. Pavol Spodník , starosta obce.  

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zároveň schválilo rozpočtové opatrenie č. 3 a prijalo       

nasledovné uznesenie č. 103/2020. 

 

 

5. Ďalším bodom programu bolo schválenie audítora. OZ jednomyseľne schválilo Ing. Emu                     

    Šivecovú, Sabinovská 26, 080 01 Prešov, štatutárny auditor, licencia SKAU č. 138 na                                     

    výkon auditu ročnej účtovnej uzávierky k 31.12.2019 obce Červenica pri Sabinove. 

 

6. Za členov rady školy boli navrhnutí  p. Milan Bujňák a Ing. Ján Brendza. OZ  

     jednomyseľne schválilo za člena rad školy Milan Bujňáka a jednomyseľne bol 

     schválený za člena rady školy aj Ing. Ján Brendza. 

      

     



 

7. Diskusia, rôzne. 

 

    V tomto bode bol  predmetom  prejednávania prevádzkový poriadok pre prevádzku  

    „ZBERNÉ STANOVIŠTE“. 

   

    Ing. Kmec - navrhol viesť evidenciu, kto bol v daný deň na zbernom stanovišti a  taktiež         

    spraviť informačnú kampaň. Ďalej sa informoval, kto bude vyvážať kontajnery a kde bude  

    kontajner na stavebný odpad a či bude v areáli stanovišťa aj kontajner na kovy  

    Starosta – informoval poslancov, že k 31.10.2020 nám končí zmluva s firmou Marius   

    Pedersen a v súčasnosti prebieha spoločne s mestom Lipany a 9 obcami verejné  

    obstarávanie na vývoz odpadu na ďaľšie štvorročné obdobie 

    Fecko - otázka znie, čo zo stavebným odpadom vo väčšom množstve, podotkol, že by bolo  

    dobré platiť za odpad vopred 

    Ing. Kuchár - zjednodušiť systém vývozu odpadu pre občanov, pokutovať za čierne  

    skládky 

    Ing. Brendza - v tejto diskusii navrhol informovať občanov o separovaní odpadu a o tom,   

    že je to výhodné z pohľadu znižovania ceny za vývoz odpadu 

    Bujňák - v minulosti bol aj kontajner na šatstvo ale je potrebné sa informovať alebo zistiť 

    firmu, ktorá aj kontajner na šatstvo vyváža 

    Starosta - kontajner na železo nie je potrebný, stačí vymedziť priestor na odpad  

    Ing. Kuchár – sa spýtal, kto bude pracovať na odbernom stanovišti, či nie je potrebné  

    osloviť aj iných ľudí. 

    Starosta – zatiaľ pripadá do úvahy pán M.B., v prípade ak vedia poslanci o vhodnej osobe  

    nech tooznámia na  obecnom úrade 

    Prevádzkový poriadok „Zberného stanovišťa“ bol jednomyseľne schválený.  

    Starosta – vzhľadom na požiadavku z minulého zastupiteľstva ohľadom zasielania SMS   

    správ, informoval že firma MK hlas nám zaslala ponuku na SMS systém. 

    Ing. Kmec – navrhuje, presunúť zakúpenie systému na budúci rok a radšej ukončiť práce  

    na požiarnej zbrojnici z dôvodu realizácie kolaudácie požiarnej zbrojnice. 

 

 

 

Upozornenie na vytváranie cesty okolo rieky Torysa 

 

 

OZ v Červenici pri Sabinove prijalo upozornenie zo strany občanov, že v poslednom období 

sa vytvára cesta popri rieke Torysa. V minulosti tam viedol iba chodník, v súčasnosti sa tam 

tvorí cesta, kadiaľ prechádzajú ťažké vozidlá. Z pohľadu občanov, dochádza k zmene reliéfu 

z chodníka na cestu a taktiež znečisťovaniu životného prostredia. Bolo poukázané na to, že sa 

tam vyváža aj stavebný odpad ako polystyrén, tehly, obklad. 

 

 

 

Ďalej v  rámci tejto diskusie bolo OZ informované o Petícii za hromadenie dažďovej vody 

na ceste I/68, ktorú zostavil Ing. Tomáš Klenotič a informoval poslancov aj za podpísaných 

občanov. Ing. Klenotič poukázal na to, že aj po malom daždi nastáva hromadenie dažďovej 

vody nielen na ceste ale aj na chodníku. Pri prejazde áut, v dôsledku nahromadenej vody 

dochádza k špliechaniu tejto vody a  ničeniu súkromného majetku, elektrických skriniek, 

plynových skriniek ako aj plotov a odpadových nádob. Ďalej podotkol, že voda ktorá sa 



prelieva aj do dvora je kontaminovaná olejmi a pneumatikami z áut, preto nie je možné 

pestovať žiadne plody v záhrade. Ľudia, ktorí prechádzajú po chodníku medzi nimi hlavne 

deti, či už peši alebo na bicykli, majú problém sa vyhnúť vode a sú ohrození na životoch. 

 

  Starosta - stav nebol až taký kritický, pokiaľ voda odtekala odvodňovacími rúrami. Problém 

  začal narastať vtedy, keď občania začali upchávať potrubie a na základe požiadavky 

  p. Klenotiča boli odstránené provizórne odvodňovacie žľaby. Obec pracuje na projektovej  

  dokumentácií avšak na základe pripomienok dotknutých strán musela uvedenú  

  dokumentáciu 2 krát prepracovať. Starosta zdôraznil že uvedenú investíciu by mala v prvom  

  rade zabezpečiť Slovenská Správa ciest ako správca cesty I/68. 

  

  Ing. Kuchár - stotožňujeme sa s problémom, momentálne sa riešia dva projekty ohľadom  

  rekonštrukcie chodníka a vybudovanie nového, bolo by dobré postúpiť petíciu ďalej  

  Ing. Kmec - položil otázku na p. Klenotiča, či má nejaký nápad alebo dočasné riešenie, kým  

  sa problém nevyrieši, keďže aj chodník je zaplavený je potrebné ho dvihnúť 

  Fecko - podotkol, že chodník ja zaplavený na dvoch úsekoch a voda sa viacej nachádza na    

  ceste 

  Ing. Kuchár - situácia nie je ľahká, problém sa rieši na každom zastupiteľstve, správcom  

  a investorom má byť Slovenská správa ciest 

  Ing. Klenotič - orgány nie sú prístupné aby to riešili 

  Ing. Brendza - čo by ste spravili, kým sa to vyrieši reálne 

  Ing. Kuchár - miesto, na ktorej voda vzniká, o ten problém sa má postarať správca cesty 

  Kmec - osadiť potrubie pozdĺž pozemku dozadu až k trati, čo by bolo dočasným riešením, 

  ako kompenzáciu za pustenie dažďovej vody by bolo zníženie daní alebo poplatku za odpad 

  Ing. Klenotič -  bude vyrovnávať celý pozemok, odpadovú rúru na pozemku nechce 

 

V závere tejto diskusie p. Ing. Klenotič dal súhlas na spracovanie osobných údajov, petícia 

bude postúpená na príslušné orgány a  dočasným riešením problému je vytvorenie trativodu 

na pozemku p. Klenotiča.  

 

8. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Trvanie zasadania : 19.00 –  22.45 hod. 

 

Zapísala: Jana Kohanová 

 

Overovatelia zápisnice: Marek Fecko  

                                       Ing. Radovan Kmec 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Pavol Spodník  

                                                                                                                   starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


