
Z á p i s n i c a 

z 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 4.12.2020 

 

  
 

 

Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta 

Milan Bujňák – zástupca starostu 

Marek Fecko, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga 

Anna Rokošná – účtovníčka 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 

príchod pána Ing. Radovana Kmeca o 18.10 h 

 

Ospravedlnený: 

Peter Leščák, Ing. Ján Brendza 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č. 5 

5. Rozpočet obce na roky 2021 – 2023 

6. VZN č. 2/2020 

7. Diskusia, rôzne 

8. Záver 

 

 

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

    obce Ing. Pavol Spodník.                                     

    Zároveň prečítal návrh programu, ktorý bol jednomyseľne schválený. 

 

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

    overovatelia zápisnice Ing. Ján Kuchár, Marek Fecko. 

 

3. Kontrolu uznesení OZ č. 107/2020-115/2020 z trinásteho zasadania zo dňa 25.9.2020    

    prečítala kontrolórka obce Mgr. Mária Perháčová. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení  

    na vedomie. 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020, vysvetlenie podal Ing. Pavol Spodník , starosta obce.  

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zároveň schválilo rozpočtové opatrenie č. 5 a prijalo       

nasledovné uznesenie č. 119/2020. 

 

5. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 prečítala Anna Rokošná, účtovníčka obce. 

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zároveň schválilo rozpočet na rok 2021 a zobralo na   

    vedomie rozpočty na roky 2022 - 2023 a prijalo nasledovné uznesenie č. 121/2020.  

 

 



6. Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom uvedeného VZN č. 2/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Červenica pri Sabinove. 

Ďalej informoval, že od nového roka je povinný zber kuchynského rozložiteľného odpadu. 

Dôjde k sprísneniu výnimky pri preukázaní, že obyvatelia obce kompostujú všetok vlastný 

bioodpad, a to zo súčasných 50 % obyvateľov na 100 % domácností obce.  

OZ o predloženom návrhu rokovalo. 

Ing. Kmec – podnet na častejší vývoz plastov 

starosta obce – vývoz plastov je určovaný OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov) na 

základe normatívov 

 

7.Diskusia, rôzne 

 

starosta obce –  predložil prítomným poslancom návrh zmluvy o výkone správy majetku, 

ktorú je potrebné uzatvoriť  s VVS, a.s., Košice z dôvodu ukončenia realizácie projektu 

Verejný vodovod a verejná kanalizácia I. etapa a II. etapa – časť kanalizácie 

Ing. Kmec - prečítal predloženú zmluvu 

OZ návrh zmluvy prerokovalo bez pripomienok. 

  

starosta obce – oboznámil poslancov, že dňa 4.11.2020 bola na obecný úrad podaná žiadosť 

o spolufinancovanie výdavkov na realizáciu kanalizácie od p. S. Kmeca, ktorú prítomným 

prečítal p. Varga 

 

starosta obce - žiadosť už bola podaná aj od p. Feltoviča – príspevok na rúry 

                       - je otázne, či obec môže investovať do súkromného majetku 

p. Varga – ako je napojený p. Kaminský 

p. Ing. Kmec – p. S. Kmec je napojený spolu s bratom  

starosta obce – kanalizácia nebola v tom čase na túto parcelu naprojektovaná 

p. Fecko – keď sa projektovala kanalizácia, dom tam v tom čase nestál 

p. Ing. Kuchár – nestať sa spolufinancovateľom svojim dobrovoľníckym prístupom, treba 

preveriť, či sa môže investovať do súkromných pozemkov a ak, tak po zariadenie – preplatiť 

rúru 

p. Ing. Kmec – ak by sa preplácala investícia, žiadať o doloženie dokladov 

starosta obce – nebol to úmysel nenaplánovať tam kanalizáciu a dodal, že sa preveria 

možnosti 

p. Fecko – preveriť, kedy bol dom postavený a kedy bola plánovaná kanalizácia 

p. Kuchár – sú aj novostavby, ktoré financujú prípojky sami 

 

starosta obce – dal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce a menoval členov 

inventarizačnej ústrednej komisie a to p. Ing. Kmeca, p.  Matviju,  p. Bujňáka. 

OZ s týmto návrhom súhlasí. 

 

starosta obce – prečítal podnet od J. Kmeca na výstavbu športovo oddychovej zóny, zároveň 

vyjadril názor či odkúpiť pozemky od súkromných osôb alebo tlačiť cestu bližšie k Toryse 

p. Ing. Kuchár –  bližšie ku Toryse – žiadna výhra 

p. Varga – upraviť koryto rieky Torysa a spraviť cestu 

p. Ing. Kmec – navrhnúť obyvateľom darovať pozemky obci 

starosta obce – ak by bola možnosť stretnúť sa s majiteľmi pozemkov a doriešiť to na mieste 

a zároveň dodal, že by bolo vhodné požiadať SVP o úpravu koryta Torysy 

 



p. Ing. Kmec – chcel vedieť, či plánuje obec vydať obecné noviny tak ako každý rok, navrhol 

aby bola prezentovaná škôlka 

p. Fecko – prezentovať stavby Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a takisto cestu pod 

Briežkami 

- pri realizácii cesty pod Briežkami boli nájdené rúry, či by nebolo vhodné využitie pri ceste, 

ktorá vedie okolo cintorína 

p. Varga –  opraviť panely na ceste okolo cintorína, nakoľko sa  cesta využíva 

 

Ing. Kmec – poznamenal, či by nebolo vhodné urobiť revíziu na ihrisko pri požiarnej 

zbrojnici , keďže sú tam staršie preliezačky, taktiež dodať hrací prvok ku oddychovej zóne    

J. Kyjovského, zároveň uviedol, či by nebolo vhodné urobiť nejakú akciu v Máji budúceho 

roka pre strednú a staršiu generáciu 

Ing. Kuchár –  reagoval na požiadavku p. Kmeca -  na ihrisku so staršími prvkami neurobí 

revíziu nikto, bolo by vhodné pridať nový gymnastický prvok pre staršie deti 

-ďalej chcel vedieť, či sa ráta v rámci rozpočtu aj s projektovou dokumentáciu ohľadom 

chodníkov  

starosta –  obecné akcie na budúci rok veľmi neplánujeme, vzhľadom na danú situáciu, 

nevieme aké budú  ďalšie opatrenia a ako sa bude situácia ďalej vyvíjať 

 

8. Záver  

 

V závere sa starosta obce Ing. Pavol Spodník poďakoval prítomným poslancom za účasť 

a ukončil 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Červenica pri Sabinove o 20.15 h. 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                                          Starosta obce: 

 

Marek Fecko                                                                         Ing. Pavol Spodník 

 

Ing. Ján Kuchár                                                                     

 

Zapisovateľka: Jana Kohanová 

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

  

   

 

 


