
Z á p i s n i c a 

z 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 5.8.2021 

  
Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta 

Milan Bujňák – zástupca starostu 

Poslanci  - Ing. Ján Brendza, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga, Marek Fecko 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 

Anna Rokošná – účtovníčka 

Jana Kohanová – odborná referentka 

 

Neprítomní: 

Peter Leščák, Ing. Radovan Kmec 

 

Program: 

  1. Otvorenie. 

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3. Kontrola uznesení. 

  4. Rozpočtové opatrenie č.3/2021. 

  5. Diskusia, rôzne. 

  6. Záver. 

   

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

    obce Ing. Pavol Spodník.                                     

    Zároveň prečítal návrh programu a navrhol zmenu programu, ktorý bol jednomyseľne  

    schválený. 

 

2. Jednomyseľne bola schválená  návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák, Marek Fecko 

    a za overovateľov zápisnice Michal Varga a Ing. Ján Brendza. 

 

3. Kontrolu uznesení OZ č.134 /2021-140/2021 zo šestnásteho zasadania zo dňa 7.5.2021    

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

 

4. S návrhom Rozpočtového opatrenia č. 3/2021 oboznámila p. Anna Rokošná, účtovníčka  

    obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2021 podľa  

    predloženého návrhu.   

 

5. Návrh VZN č. 3/2021 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove poslanci jednomyseľne   

    schválili. VZN je účinné od 1.9.2021. 

 

6. Diskusia, rôzne: 

    Starosta – firma MEDEX SLOVAKIA, s. r. o zaslala ponuku na prípravu žiadosti na  

    detské ihrisko s prvkami pre deti od 3 do 14 rokov. Jedná sa o projekt UPSVaR. 

    Poplatok 500 € je za podanie žiadosti, 600 € za implementáciu ak bude žiadosť schválená.  

 

 

 

 



 

Ing. Kuchár – koľko je spolufinancovanie  

Starosta – obec sa podieľa na spolufinancovaní 10 %, žiadam Vás o vyjadrenie sa k tejto 

ponuke 

Ing. Kuchár – chyba by bola nepožiadať o dotáciu, obyvatelia nemajú informácie ohľadom 

ponúk a následných možností ich využitia, porovnávajú našu obec s okolitými obcami  

Starosta – prioritou obce sú iné investície napr. rozšírenie  vodovodu, avšak tento rok 

Enviromentálny fond neschválil  takmer žiadne žiadosti 

Ing. Kuchár – priorita je vodovod, súhlasím  

Varga – kde by bolo umiestnené ihrisko  

Starosta – toto ihrisko by bolo umiestnené pri multifunkčnom ihrisku za traťou.  

 

Poslanci schválili podanie žiadosti. 

 

Starosta – upozorňujem na problém so starým vodojemom, stretávajú sa tam mladí ľudia, 

môže dôjsť k nešťastiu, dáme to zbúrať alebo treba navrhnúť iné možnosti 

Varga – je to obecný pozemok? 

Starosta - áno 

Kuchár – bude potrebné búracie povolenie , treba to zbúrať ak to nie je funkčné alebo využiť 

priestor inak 

Bujňák – sú tam hrubé betóny, zbúrať stavbu nebude jednoduché 

Varga – možno by stačilo zamurovať otvory, treba vidieť objekt  

Kuchár – možno by bolo dobré z toho spraviť kaplnku 

Starosta – najlepšie by bolo stretnúť sa na mieste a obhliadnuť objekt a potom sa rozhodnúť 

Fecko – nemá zmysel to držať, ak to nie je nákladné, zbúrať objekt, je to nedôstojné, že sa 

tam stretávajú mladí ľudia, v blízkosti je cintorín 

Kuchár – bolo by vhodné urobiť štúdiu telocvične, spraviť projekt na rozšírenie priestorov 

školy  

Brendza – dajme urobiť štúdiu  

Starosta – je potrebné vedieť aký priestor treba na telocvičňu, aké sú normy, až potom hľadať 

priestor, kde by ju bolo možné umiestniť 

Varga – v akom stave je chodník pri ceste I/68 okolo Martančíka, na ktorú stranu pôjde 

chodník ? 

Starosta – na uvedenú stavbu bola spracovaná PD, pre územné rozhodnutie. SPP nám dalo 

zamietavé stanovisko , je potrebné vytýčiť ich siete, dať ich zamerať geodetom a zakresliť do 

PD. Upravenú PD znova zaslať na vyjadrenie. Chodník je naprojektovaný okolo plotov, ďalej 

od cesty 

Kuchár – je spojené územné konanie so stavebným  

Starosta – nie, nie je, veríme, že do konca roka sa nám podarí vybaviť stavebné povolenie 

Starosta – Informácie odvodneniu cesty I/68. Na uvedenú stavbu bolo vydané právoplatné 

územné rozhodnutie. Na základe požiadaviek SSC IVSC na prevzatie investorstva, boli na 

SSC zaslané právoplatné rozhodnutia a  PD overené stavebným úradom. Uvedená stavba je 

vraj zaradená do plánu investícií, SSC bude pokračovať verejným obstarávaním projektovej 

dokumentácie na stavebné povolenie a následne podaním žiadosti o stavebné povolenie.  

 

 

 

 

 

 



 

10. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Trvanie zasadania : 19.00  –  20.30 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 

Ing. Ján Kuchár                                                       Ing. Pavol Spodník 
                                                     

Ing. Radovan Kmec 

                                        

                                        

 

Zapísala: Jana Kohanová 

 

                    

 

 

 

 

    

      

 


