Zápisnica
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove,
konaného dňa 7.5.2021

Prítomní:
Ing. Pavol Spodník – starosta
Milan Bujňák – zástupca starostu
Poslanci - Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga, Peter
Leščák, Marek Fecko
Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce
Anna Rokošná – účtovníčka
Jana Kohanová – odborná referentka
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Rozpočtové opatrenie č.1/2021.
5. Záverečný účet obce za rok 2020.
6. Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020.
7. Diskusia, rôzne.
8. Záver.

1. Šestnáste 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 za overovateľov zápisnice Ing. Ján Kuchár a Ing. Radovan Kmec.
3. Kontrolu uznesení OZ č.126 /2021-133/2021 z pätnásteho zasadania zo dňa 4.3.2021
prečítal Marek Fecko. . Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
4. S návrhom Rozpočtového opatrenia č. 1/202 oboznámila p. Anna Rokošná, účtovníčka
obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021 podľa
predloženého návrhu.
5. Účtovníčka obce oboznámila poslancov s obsahom Záverečného účtu obce za rok 2020
a odpovedala na otázky poslancov. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za
rok 2020.
6. Kontrolórka obce Mgr. Mária Perháčová podala stanovisko k Záverečnému účtu za rok
2020 a odporučila poslancom schváliť Záverečný účet obce bez výhrad. OZ tento návrh
schválilo.
7. Diskusia, rôzne:

Audítor:
Starosta obce oboznámil poslancov že audítorskú kontrolu obce minulý rok vykonala Ing.
Ema Šivecová. Bola oslovená aj na vykonanie auditu za rok 2020, starosta upozornil
poslancov, že za vykonanie auditu za rok 2020 je v zmluve uvedená suma 750, 00 eur.
Poslanci so zmluvou súhlasili.
Starosta obce – na stránke obce bola zverejnená ponuka práce na pozíciu kuchárky v ŠJ
a upratovačky MŠ. Na základe týchto ponúk obec prijala niekoľko žiadostí uchádzačov
o zamestnanie.
Počet prijatých žiadostí na kuchárku – 3
Počet prijatých žiadostí na upratovačku – 10
Výber sa uskutočnil pridelením bodov poslancov a starostu obce jednotlivým uchádzačom.
Poradie uchádzačov podľa počtu bodov:
Kuchárka:
1. Mgr. Branislava Kmecová
2. Katarína Fecková

Upratovačka:
1. Zuzana Brendzová
2. Júlia Kaminská

Cesta – žiadosť:
Starosta obce – informoval o žiadosti občanov o zakázanie prejazdu akýchkoľvek motorových
vozidiel vrátane poľnohospodárskych strojov po miestnej komunikácii na parcele CKN č.
271/5.
Ing. Kmec – spýtal sa, či je to miestna komunikácia
Starosta obce – áno, v roku 2018 bola rekonštruovaná na základe žiadosti tam bývajúcich
občanov. Ak by tam nebola cesta, tak by nebola povolená výstavba rodinných domov.
Upozornil, že miestne komunikácie sú prístupné všetkým občanom a obmedzenie dopravy len
pre rezidentov by mohlo vyvolať požiadavky aj na iných uliciach.
Ing. Kmec – intenzita dopravy na uvedenej komunikácii je niekoľkonásobne menšia ako na
iných komunikáciach.
Karmen, s.r.o. – žiadosť:
Starosta obce upovedomil poslancov, že od spoločnosti Karmen, novootvorenej predajne
potravín bola prijatá žiadosť o zrušenie plnej čiary a odstránenie dopravného značenia
prikazujúceho smer jazdy. Pripomenul poslancom, že ako obec nemáme kompetenciu na
zrušenie čiary, a ak súhlasíme s prerušením čiary, tak čisto len pre výjazd motorových
vozidiel.
Ing. Kmec – my nebudeme vstupovať do ich projektu
Zápisnica za zasadnutia Rady školy:
Bujňák - ako člen rady školy oboznámil poslancov s obsahom zápisnice. Uviedol, že v rámci
diskusie boli doručené pripomienky zo strany členov rady školy ohľadom prepojenia
telocvične a školy, takisto vytvorenia priestoru pre špeciálnu pedagogičku, keďže
momentálne vyučuje v kabinete pre učiteľov.
Ing. Kuchár – skúsiť spraviť štúdiu na telocvičňu, projekt, alebo zistiť či nie je projekt
z Ministerstva školstva

Bujňák – treba myslieť na to, že veci, ktoré používa zamestnanec MOS je potrebné niekam
preložiť, navrhujem kúpiť plechovú garáž
Ing. Kmec – medzi bytovkami nepasuje plechová garáž, preto navrhujem umiestniť bunku na
konci ulice pri rodinnom dome M. Trojanoviča
Ing. Brendza – sú tam veci, ktoré asi nemôžu byť na mraze, napr. kosačka, alebo elektrické
náradie, možno by bola vhodnejšia garáž s elektrickým vykurovaním, murovaná, treba to
posúdiť
Ing. Kmec – čo sa týka priestorov starej budovy, treba posúdiť, či sa oplatí do toho
investovať, aký je stav strechy, budova nie je naša
Starosta obce – budova je v nájme, avšak opravy a rekonštrukcie sú povolené
Ing. Brendza – súhlasím s p. Kuchárom urobiť štúdiu
Ing. Kuchár – nevieme ako sa bude vyvíjať situácia, či bude dostatok detí v škole alebo nie,
avšak treba byť pripravení
Ing. Kmec - treba tam ísť pozrieť, mohla by sa vyjadriť aj stavebná komisia
Starosta obce – je potrebné navrhované riešenie odsúhlasiť so správcom farnosti
Ing. Kmec – nech pozrie nato majster a povie predbežnú sumu, čo sa týka špeciálnej
pedagogičky, mohli by sa využiť priestory starej materskej škôlky v budove obecného úradu
Ing. Kuchár – stará budova je zatuchnutá, ale ako prechod zo školy do telocvične( po
vyprataní priestorov) by to bolo vhodnejšie ako chodiť v zime po vonku
Ing. Kmec – podotýkam, že telocvičňa je veľmi zaprataná, je tam sklad, sú tam veci aj MŠ aj
ZŠ
Ing. Kuchár – navrhujem spraviť búdku na ihrisku, veci ( sieť, lopty), aby boli po ruke, ak je
to v telocvični, nedá sa k tomu dostať
Starosta obce – je potrebné urobiť plot so susedným pozemkom so školou, najlepšie betónový
Ing. Brendza – aj plot pri obecnom úrade je v zlom stave
Ing. Kuchár – plot p. Werblanskej je v dezolátnom stave, je potrebné upozorniť majiteľa, aby
nedošlo k zraneniu
Ing. Kmec -položil otázku ohľadom spustenia aplikácie obecného rozhlasu Rozana, či už je
možné sprístupniť a informovať občanov o možnosti vypočuť si oznamy prostredníctvom
zverejnených zvukových nahrávok a vložených dokumentov do aplikácie
- informoval prítomných, že dostáva veľa otázok ohľadom očkovania v obci
- PSK zverejnil oznam o mobilnom očkovaní, bude sa u nás očkovať alebo nie?
Starosta obce – informoval, že v okrese Sabinov nebude očkovať PSK ale Poliklinika
Sabinov, avšak nemá podpísanú zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva . Až budeme vedieť
bližšie informácie, zverejníme oznam na obecnej tabuli alebo na stránke obce. Zatiaľ je
potrebné sa registrovať cez centrálny systém na očkovanie do Sabinova, vraj sú voľné
termíny.
Ing. Kmec- panelovú cestu pri cintoríne by bolo dobré upraviť, z pohľadu starších ľudí je zlý
prístup na
cintorín, v prípade pohrebu, aby sa dalo vyjsť autom zozadu
Ing. Kuchár – možno by bolo vhodné vybrať panely a vybetónovať cestu, treba na to
techniku, porozmýšlať ako by sa to dalo zrealizovať
Varga – cestu vybetónovať, alebo dať betón navrch panelov
Bujňák – predložil Zápisnicu, ktorá je prílohou zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného
záujmu a verejného poriadku v obci Červenica pri Sabinove konaného dňa 26.3.2021.
Predmetom zasadnutia bolo prejednanie problému znečisťovania cesty III. triedy smer
Jakubova Voľa a cesty budúcej cyklotrasy psími výkalmi. Komisia navrhla na tieto miesta
umiestniť informačnú tabuľu a koše vhodné na zhromažďovanie výkalov.

10. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Trvanie zasadania : 18.00 – 20.30 hod.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Kuchár
Ing. Radovan Kmec

Zapísala: Jana Kohanová

Starosta obce:
Ing. Pavol Spodník

