
Z á p i s n i c a 

z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 1.10.2021 

  
Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta 

Milan Bujňák – zástupca starostu 

Poslanci  - Ing. Ján Brendza, Ing. Ján Kuchár, Michal Varga, Peter Leščák, Ing. Radovan 

Kmec 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 

Jana Kohanová – odborná referentka 

 

Neprítomný: 

Marek Fecko 

 

Program: 

  1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesení 

  4. Eurovelo 11  - spolufinancovanie projektu 

  5.Voľba člena rady materskej školy 

  6. Diskusia, rôzne 

  7. Záver 

   

1. Osemnáste 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, Ing. Ján Kuchár 

    a za overovateľov zápisnice Radovan Kmec, Peter Leščák. 

 

3. Kontrolu uznesení OZ č.141 /2021-146/2021 zo 17. zasadania zo dňa 5.8.2021    

    prečítal Michal Varga. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 

 

4. Starosta obce – v súčasnosti je vyhlásená výzva z operačného programu IROP na 

podávanie žiadosti na dotáciu v oblasti cyklodopravy. Obec sa zapája do tejto výzvy, preto je 

potrebné schváliť uznesenie OZ o spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5%. OZ 

schválilo uznesenie č. 150/2021. 

 

5. Starosta obce – oznámil prítomným poslancom, že je potrebné navrhnúť člena rady  

    materskej školy za zriaďovateľa s tým, že ak má niekto záujem, môže sa prihlásiť. Záujem  

    prejavil Ing. Radovan Kmec, 6 poslancov z 6 - tich  prítomných súhlasilo. 

 

6. Diskusia, rôzne:  

 

KRONIKA 

Starosta obce upovedomil prítomných poslancov, že p. Magdaléna S. ako kronikárka končí, 

s tým že sú k dispozícii na hrubo napísané 2 roky kroniky, zatiaľ nikto neprejavil záujem, ale 

vyzval poslancov, že ak majú vedomie o niekom, kto by mal čas a chuť sa tomu venovať, aby 



podali návrh, nech obec osloví dotyčných ľudí. Taktiež sa poslanci zhodli na tom, aby p. 

Magdaléna S. prepísala poznámky do kroniky. 

 

 

ODKÚPENIE POZEMKU 

Starosta obce rozprával s Ing. Jánom K., ktorý je ochotný odpredať pozemok pri plánovanom 

multifunkčnom ihrisku. 

 

p.  Ing. Brendza - súhlasil, ak je to pre obec výhodné 

 

VJAZD NA POZEMOK 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti s parcelou č. 264/33  OcÚ eviduje dve 

žiadosti.  

1.) p. Peter S. – podal žiadosť o odkúpenie alebo zriadenie vecného bremena, pričom parcela 

by slúžila ako prístup na pozemok. Menovaný má záujem kúpiť pozemok na výstavbu RD. 

2.) Ing. Ján G. –  žiada zriadiť prístup pre uvedený pozemok z dôvodu, že je nájomcom 

pozemku. 

 

 p.Varga - poznamenal, že je to jediný priestor, ktorý slúži ako točňa pre smetiarske auto, 

a taktiež by bolo vhodné, aby aj ostatné susedné parcely mali možnosť prístupu na pozemok, 

ponechal by pozemok obci s čím súhlasili aj prítomní poslanci. 

 

 

 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 

 

Ing. Brendza – chcem sa informovať v akom štádiu prebieha výstavba multifunkčného ihriska 

Starosta obce – výstavba napreduje, všetko záleží aj od počasia, je vysúťažený trávnik, treba 

objednať siete, pozvárať bránky, predpokladaný termín ukončenia je 11/2021. 

Ing. Kmec – ako plánujeme urobiť prístupovú cestu. 

Starosta obce – zatiaľ zvažujeme s využitím lomového kameňa. 

Ing. Brendza – vo Veľkom Šariši je cyklopark, vyzerá to dobre, navrhujem urobiť projekt. 

Ing. Kmec – v rámci tej športovej udalosti, bolo by dobré hlinu tam rozhrabať, treba zvážiť, či 

by nebolo dobré obnoviť drenáž pri benzínovej pumpe, kým je priaznivé počasie. 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD) 

 

Ing. Kmec – chcem dať návrh na vytvorenie školského klubu detí, ak je to možné v čo 

najkratšom čase, je to problém aj iných rodičov. 

Ing. Brendza – tiež som mal podnety od rodičov, aby sa vytvoril školský klub detí.  

p. Bujňák – školský klub zriaďuje zriaďovateľ a musí tam byť pedagogický zamestnanec ale 

vychovávateľ, deti majú program, eviduje sa dochádzka atď. 

Starosta obce – na ŠKD sú potrebné priestory a taktiež súhlas hygieny. 

Ing. Brendza – v ŠKD je jasne určený program, avšak treba sa zaoberať tou myšlienkou aj do 

budúcna, treba zistiť reálne počty. 

Ing. Kuchár – netreba pozerať na to, či sa to oplatí, ale pozerať na to , ako zvýšiť štandart, 

som za to vyskúšať na rok, ponúknuť rodičom tú možnosť využiť ŠKD. 

Ing. Kuchár – treba zistiť aj tú návratnosť, aj na to treba pozerať, zistiť aké sú možnosti. 

Starosta obce – treba hľadať finančnú rovnováhu. Za ŠKD sa platí finančný poplatok.  



Ing. Kuchár – z akých peňazí sú platení učitelia, my nemáme prehľad. 

Starosta obce - ZŠ je prenesený výkon štátnej správy a skladá sa z normatívnych finančných 

prostriedkov(počet žiakov) a nenormatívnych finančných prostriedkov (vzdelávacie poukazy, 

učebnice...) ŠKD je tak ako MŠ, ŠJ originálnou kompetenciou obce a je financovaný 

z podielových daní obcí. 

p. Bujňák – aj učitelia pozerajú na financie. 

Ing. Kuchár .- musíme rozdiskutovať buď problematiku ŠKD, alebo vytvoriť jeden krúžok 

naviac. 

Ing. Kmec – treba vykryť 3 dni. 

p. Leščák – deti majú krúžky 2 dni. 

p. Bujňák – uvedenú problematiku prehodnotíme na zasadnutí rady školy. 

 

RÔZNE: 

 

Ing. Brendza – dostávam podnety na aplikáciu Rozana, je tam málo príspevkov. 

Starosta obce -  veľmi často sa hlási predaj ovocia a zeleniny, tento oznam na Rozanu 

nezverejňujeme, keďže predajca sa zdržiava v obci do pol hodiny, po jeho odchode je oznam 

neaktuálny. Čo sa týka očkovania, bolo nám oznámené na poslednú chvíľu, oznam bol 

vyhlásený 3 krát v rozhlase na obci, zverejnenie oznamu do aplikácie by aj tak nezvýšil počet 

záujemcov o očkovanie. Priebežne sa pridávajú oznamy aj do dokumentov. 

Ing. Kuchár – chcel by som upozorniť na havarijný stav autobusovej zastávky na ceste I/68 

smer Lipany a taktiež zastávka smerom na Hanigovce, je tam otrasný rozhľad, bolo by 

vhodné ich vymeniť, pokryť priestor proti poveternostným podmienkam, dať sklo pre lepšiu 

viditeľnosť, určite sa zhodneme na tom, že sa treba tým zastávkam povenovať. 

Starosta obce – treba prejsť ponuky na internete, vybrať vhodný typ zastávky, navrhujem, aby 

stavebná komisia vybrala návrh autobusovej zastávky. 

  

 

 

10. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Trvanie zasadania : 19.00  –  22.00 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 

Ing. Radovan Kmec                                                 Ing. Pavol Spodník 
                                                     

Peter Leščák  

                                        

                                        

 

Zapísala: Jana Kohanová 

 

                    

 

 

 

 



    

      

 


