Zápisnica
z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove,
konaného dňa 25. 9. 2020

Prítomní:
Ing. Pavol Spodník – starosta,
Milan Bujňák – zástupca starostu,
Marek Fecko, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga, Peter Leščák
Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce
Anna Rokošná – účtovníčka
Jana Kohanová – referentka
Poslanci Ing. Radovan Kmec a Ing. Ján Brezndza sa dostavili o 19.00 h.
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Rozpočtové opatrenie č. 4.
5. Správa audítora – hospodárenie obce rok 2019.
6. Úprava VZN 3/2019.
7. Diskusia, rôzne.
8. Záver.
1. Trináste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta
obce Ing. Pavol Spodník. Zároveň prečítal návrh programu, ktorý bol jednomyseľne
schválený.
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci:
Milan Bujňák
Marek Fecko
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí títo poslanci:
Michal Varga
Peter Leščák
Navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne schválení.
3. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ č. 100/2020-106/2020 zo dňa
7.8.2020 prečítal p. Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
4. K rozpočtovému opatreniu č. 4/2020 vysvetlenie podal Ing. Pavol Spodník. Oboznámil
poslancov o možnosti čerpania bezúročnej pôžičky zo štátneho rozpočtu v sume 16 200 €.
Táto pôžička by bola použitá ako investícia na stavbu: “Červenica pri Sabinove v lokalite
Pod Briežkami - miestnej komunikácie a dažďové odvodnenie – vetva D“ a o túto čiastku
by obecný úrad ponížil čerpanie financií z rezervného fondu.

5. Správu nezávislého audítora predniesla kontrolórka obce Mgr. Mária Perháčová.
Prítomní poslanci nemali žiadne otázky. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie.
6. V tomto bode boli poslanci informovaní o zakúpení nového prístroja určeného pre školskú
jedáleň na balenie jedál do jednorazových nádob. Táto investícia bola potrebná pre
sprísnenie hygienických podmienok v ŠJ spojené s pandémiou Covid 19, aby bol možný
výdaj stravy pre dôchodcov. Následne starosta obce odôvodnil výšku príspevku 0,30 € za
balné a navrhol úpravu VZN 3/2019.
Poslanci schválili navrhovanú zmenu VZN jednomyseľne.
7. Diskusia, rôzne
p. Leščák - upozornil, že ku kolaudácii požiarnej zbrojnice je potrebné doložiť revíznu
správu elektroinštalácie
Starosta obce – nie len revíznu správu ale aj energetický certifikát, uvedené dokumenty sú
v štádiu riešenia
p. Fecko - informoval sa, čo je nové ohľadom Petície – hromadenie dažďovej vody na
ceste
Starosta obce - tak ako bolo dohodnuté na predchádzajúcom zastupiteľstve, petíciu sme
postúpili na SSC Košice a na vedomie sme zaslali OÚ Prešov, odbor dopravy a pozemných
komunikácií, Krajskému dopravnému inšpektorátu a Ministerstvu dopravy. Následne sa
konalo stretnutie na obecnom úrade, ktoré zvolal Okresný úrad aj za účasti zástupcu
petičného výboru p. Ing. Klenotiča so záverom, že je potrebné predložiť PD na vyjadrenie
správcovi cesty I/68 a požiadať o prevzatie investorstva predmetnej akcie správcom SSC
IVSC Košice z dôvodu skutočnosti, že obec nemôže investovať finančné prostriedky do
cudzieho majetku
p. Fecko - požiadal o navýšenie chodníka
Starosta obce - starosta upozornil, že pokiaľ by sa navýšil chodník bez odvodnenia, tak
by sa zväčšilo množstvo vody na ceste
p. Varga – navrhol, aby odvodnenie išlo vedľa chodníka
Ing. Kuchár - dať odvodnenie pod obrubník
Starosta obce - poukázal na to, že v chodníku sa nachádzajú inžinierske siete
p. Ing. Kuchár - navrhol spojiť chodník, urobiť projektovú dokumentáciu a začať riešiť
chodník okolo Martančíka
p. Ing. Kmec - ako je to s reguláciou potoka, máme nejaký projekt?
- sú sťažnosti na dno regulácie potoka, navrhol vydlaždiť potok
Starosta obce - projekt bol naprojektovaný aj podľa požiadaviek ochrany ŽP, čo sa týka
druhej etapy, je spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie, bola vyhlásená výzva,
avšak obec nebola oprávneným žiadateľom
p. Ing. Kmec - multifunkčné ihrisko má neprijateľné hodiny, o deviatej susedia vyháňajú
mládež z oddychovej zóny, v súvislosti s uvedeným problémom sa spýtal, ako je to
s projektami na nové ihriská

Starosta obce - oslovil firmu MARO, ktorá je známa a má skúsenosti vo viacerých obciach, tá
je ochotná poskytnúť projekty, otázna je aj veľkosť zabraného ihriska, či sa bude jednať iba
o multifunkčné ihrisko alebo aj detské ihrisko a priestor pre cyklistov
p. Ing. Kuchár - nezaberať viacej pôdy, než je potrebné
- ak nebudú peniaze, urobiť iba volejbalové ihrisko
Starosta obce - nemá zmysel urobiť iba volejbalové ihrisko, keď už tak radšej multifunkčné,
nakoľko slúži na viacero športov
p. Ing. Kmec - firmu Maro nie, lebo je drahá, navrhol osloviť inú firmu
p. Ing. Brendza - stanoviť si čo chceme, aké sú priority
p. Ing. Kmec - rozdeliť na etapy je lepšie ako navrhnúť celé ihrisko naraz
- varianta od p. Petríka, či nie je lacnejšia
p. Bujňák - bolo by potrebné zistiť, čo na to obyvatelia okolo ihriska
p. Fecko – sa informoval, či už funguje zberné stanovisko
Starosta obce – kontajnery na objemný odpad sú umiestnené vo vnútri, kontajner, ktorý mal
slúžiť na stavebný odpad je poškodený, je potrebná jeho oprava alebo zakúpiť nový,
respektíve zistiť možnosť prenájmu. Reklamná tabuľa je hotová.
p. Ing. Kmec – navrhol urobiť informačnú kampaň pre obyvateľov obce o zriadení zberného
stanoviska
8. Záver
V závere sa starosta obce Ing. Pavol Spodník poďakoval prítomným za účasť a ukončil 13.
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Michal Varga
Peter Leščák

Ing. Pavol Spodník

Zapisovateľka: Jana Kohanová

