
Z á p i s n i c a 

z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 4.3.2021 

 

  
 

Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta, 

Milan Bujňák – zástupca starostu, 

Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga, Peter Leščák 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený: 

Marek Fecko 

 

Program: 

  1. Otvorenie. 

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3. Kontrola uznesení. 

  4. VZN č. 1/2021. 

  5. VZN č. 2/2021. 

  6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2021. 

  8. Úprava platu starostu obce. 

  9. Diskusia, rôzne. 

10. Záver. 

 

 

1. Pätnáste 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 a Ing. Ján    

    Brendza a overovatelia zápisnice Peter Leščák a Ing. Radovan Kmec. 

 

3. Kontrolu uznesení OZ č.116 /2020-125/2020 z jedenásteho zasadania zo dňa 4.12.2020    

    prečítal Ing. Ján Kuchár . Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 

 

4. Návrh VZN č. 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu   

    nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole poslanci jednomyseľne schválili . VZN je  

    účinné od 1.4.2021. 

 

5. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky  

    príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove poslanci jednomyseľne schválili. 

    VZN je účinné od 1.4.2021. 
 

6. Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej  

    kontrolórky obce za rok 2020, ktorá je prílohou zápisnice. 

 



7. Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na  

    rok 2021, ktorý je tiež prílohou zápisnice.  

 

    starosta – predniesol návrh na udelenie koncoročnej odmeny hlavnej    

    kontrolórke, pričom svoj návrh odôvodnil tým ,že odmena nebola doteraz vyplatená,  

    pripomenul že výška odmeny za minulý rok bola 200,00 €.   

 

   Ing. Brendza – navrhol výšku odmeny 300,00 €  

   Ing. Kmec –  odmena 200, 00 € je postačujúca 

   Ing. Brendza – po prehodnotení navrhol 200,00 €  

 

   Poslanci návrh odmeny pre kotrolórku obce vo výške 200,00 € eur jednomyseľne schválili. 

 

     

8. Úprava platu starostu obce – vzhľadom na pandemickú situáciu , ktorá nastala minulý rok  

    a stále pretrváva, podal starosta obce návrh na zníženie platu, pretože prognózy vývoja  

    podielových daní neboli priaznivé. Avšak situácia nie je natoľko kritická, dal návrh na  

    zvýšenie svojho platu o 20 % s účinnosťou od 1.4.2021.  

    Ing. Brendza – vyjadril názor aby sa zvýšil o 30%  

    Ostaní poslanci s návrhom súhlasili.  

 

9. Diskusia, rôzne: 

 

starosta – Nadácia Coop Jednota poslala výzvu na Program podpory lokálnych komunít.     

V krátkosti informoval poslancov o termíne podávania žiadostí a daných podmienok.   

Výzva je prílohou zápisnice. Požiadal poslancov aby podali svoje návrhy.  

 

 Poslanci sa zhodli na troch projektoch: 

 Autobusová zastávka 

 Ihrisko –  základy 

 Lezecká stena  

 

starosta - informoval o začatí úpravy koryta Torysy s tým súvisiacu prístupovú cestu 

              - po oprave chodníka pri hlavnej ceste, zostala pôvodná dlažba, ktorá je uložená na 

hospodárskom dvore, navrhuje, aby stavebná komisia posúdila možnosť odpredaja, ak bude 

záujem zo strany občanov 

              - ďalej informoval o investíciách zrealizovaných v roku 2020 a predstavil Plán 

investícií na nasledujúce roky  

               

Ing. Kmec – v prvom rade by bolo potrebné dokončiť chodník aspoň po obchod Karmen, 

vjazd do p. Bučka je pozemok súkromný alebo obecný? 

starosta – obecný  

Ing. Kuchár – informoval poslancov, že  p. Bučko vjazd do dvora robí na vlastné náklady, 

treba riešiť aj chodník Ufo 

Ing. Brendza – súhlasil s p. Kuchárom, že treba doriešiť celý chodník, osloviť napr. firmu 

ktorá robí pre Karmen, požiadať  o cenovú ponuku  

Ing. Kuchár – navrhol  pripraviť PD na chodník okolo Martančíka 

Ing. Kmec – nebolo by možné odvodniť 1. háj do Hanigovského potoka? 

Ing. Kuchár –  poriešiť PD popod cestu I/68 

Ing. Kmec – navrhuje odvodniť 1. háj studňou, 80 % vody je z 1. hája 



Leščák –súhlasí s návrhom spraviť studňu 

Ing. Kuchár – navrhuje zrealizovať 2. ročník kreatívnej súťaže o skrášlení obce. 

Podmienky upresní kultúrno športová komisia. 

 

Ing. Brendza – navrhuje osloviť firmy na zariadenie, ktoré  pomocou odosielania SMS správ 

funguje ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu 

Uvedeným prieskumom technických a finančných parametrov bol poverený Ing. Brendza. 

 

10. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Trvanie zasadania : 18.00  –  20.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Leščák                   Starosta obce: Ing. Pavol Spodník 

                                       Ing. Radovan Kmec 

                                        

                                        

 

Zapísala: Jana Kohanová 

 

                    

 

 

 

 

    

      

 


