
Z á p i s n i c a 
z 19. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 3.12.2021 
  
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 
Anna Rokošná – účtovníčka obce 
Jana Kohanová – odborná referentka 
 
Neprítomný: 
Marek Fecko (1700  h  – 1715 h) 
 
Program: 
  1. Otvorenie 
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola uznesení 
  4. Správa nezávislého audítora 
  5. Rozpočtové opatrenie č. 4 
  6. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 
  7. Stanovisko kontrolóra obce 
  8. Diskusia, rôzne 
  9. Záver 
   
1. Devätnáste 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 Brendza a Ing. Radovan Kmec. 
 
3. Kontrolu uznesení OZ č.147 /2021-152/2021 z 18. zasadania zo dňa 1.10.2021    
    prečítal Ing. Radovan Kmec . Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 
 
4. Správu nezávislého audítora predniesla účtovníčka obce Anna Rokošná. 
    Prítomní poslanci nemali žiadne otázky. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto 
    zápisnice. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, vysvetlenie podal Ing. Pavol Spodník , starosta obce.  
    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zároveň schválilo rozpočtové opatrenie č. 4 a prijalo       

nasledovné uznesenie č. 157/2021. 
 
6. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 prečítala Anna Rokošná, účtovníčka obce. 
    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zároveň schválilo rozpočet na rok 2022 a zobralo na   
    vedomie rozpočty na roky 2022 - 2024 a prijalo nasledovné uznesenie č. 158/2021.  
 
 



7. Hlavná kontrolórka prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce  
   Červenica pri Sabinove. V záverečnom stanovisku odporúča Obecnému zastupiteľstvu     
   v Červenici pri Sabinove návrh rozpočtu obce na rok 2022 prijať bez výhrad a schváliť  
   a návrh rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej  
   kontrolórky tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
8. Diskusia, rôzne: 
 
Zastávka: 
 
Starosta obce – informoval poslancov, že stavebná komisia vybrala typ autobusovej zastávky, 
taktiež poznamenal, že je na výber viacero farieb, bolo by dobré dohodnúť sa, aká farba sa 
zvolí a následne vybrať všetky rovnaké 
Ing. Radovan Kmec – som za antracitovú farbu 
Starosta obce – toho roku objednáme jednu zastávku, ak sa osvedčí, ďalšie sa dokúpia budúci 
rok 
Ostatní poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 
Inventarizačná komisia: 
Do inventarizačnej komisie boli zvolení: J. Matvija, A. Rokošná, M. Varga 
 
Kreatívna súťaž: 
 
Starosta obce – vzhľadom na situáciu, ktorá je ohľadom Covid opatrení, nebola vyhodnotená 
Kreatívna súťaž. Upovedomil poslancov, že na obec boli podané 3 návrhy od p. A. Petrufa, 
p. M. Kuchára, R. Kuchára a poprosil p.Vargu aby ich prečítal. Zároveň vyzval poslancov aby 
tieto návrhy prehodnotili a vybrali jeden z nich. 
Ing. Radovan Kmec – treba zvážiť do budúcna, či má význam robiť takéto súťaže 
Ing. Ján Brendza – návrh p. Petrufa je podľa mňa najlepší, dobrý je aj návrh M. Kuchára, obec 
by mohla každý rok nakúpiť nejaký prvok 
Ing.  Radovan Kmec – výdavky na návrh č. 1 sú okolo 650 eur  
Návrhy : č. 1 p. Andrej Petruf                
               č. 2 p. Martin Kuchár                                  
               č. 3 p. Radoslav Kuchár                                   
 
Hlasovanie:  návrh č. 1. 6 zo 7 poslancov   (Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec,  
                                                                      Marek Fecko,  Michal Varga, Peter Leščák, Milan 
Bujňák) 
                     návrh č. 2. 1 zo 7 poslancov   (Ing. Ján Kuchár) 
                     návrh č. 3. 0 zo 7 poslancov 
 
 
Odkúpenie pozemku:  
 
Starosta obce – obec má záujem odkúpiť časť pozemku na parcele KNC 1170/4 
v katastrálnom území obce Červenica pri Sabinove o výmere 87 m2 , parcela sa nachádza pri 
novo vystavenom multifunkčnom ihrisku. Dôvodom kúpy je lepší prístup na ihrisko. Pán 
Ing. Ján Kmec poslal vyjadrenie a návrh ceny za m2  a to 8 € za 1 m2 z dôvodu, že súčasný 
vlastník musí v prípade predaja odviesť z danej sumy daň z predaja pozemku, nakoľko je 
vlastníkom menej ako 5 rokov 



 Hlasovanie: za 6 zo 7 poslancov   (Ing. Ján Brendza, Marek Fecko, Michal Varga, 
                                                         Peter Leščák, Milan Bujňák, Ing. Ján Kuchár) 
                     zdržal sa 1                  (Ing. Radovan Kmec) 
 
p. Michal Varga – navrhujem za 800 € urobiť terénne úpravy  
Starosta obce – najlepšie riešenie je odkúpiť z dôvodu prístupu vozidiel 
p. Michal Varga – v tom prípade to bude lepšie odkúpiť 
 
Hlasovanie: 7 zo 6 poslancov súhlasilo 
 
Chodník pri ceste I/68  
 
Starosta obce – zmluva SSC na prevzatie investorstva je podpísaná, všetky potrebné papiere, 
ktoré požadovali im boli zaslané 
p. Michal Varga – ohľadom oplotenia, p. Kovalík sa neozval? 
Ing. Radovan Kmec – chcem sa opýtať, ak nebude p. Kovalík súhlasiť, padá aj projekt na 
odvodnenie cesty? 
Starosta obce – nie, odvodnenie cesty je samostatný projekt, prípadný chodník okolo           
p. Kovalíka sa musí riešiť v samostatnom stavebnom konaní 
Ing.  Ján Kuchár – bez ohľadu na to, či bude súhlasiť, je skvelé ak to dotiahneme do konca, 
každopádne je to to, najdôležitejšie 
 
Rôzne: 
 
Ing. Radovan Kmec – ohľadom prechodu áut okolo kostola na hlavnú cestu, mám návrh dať 
tam nejaký kvetináč alebo takú prekážku, ktorá sa dá v prípade potreby presunúť, chodia tam 
autá, obmedzujú chodcov, ktorí idú nielen z kostola ale aj zo školy a podobne.  
- je výstavba multifunkčného ihriska spomenutá aj v obecných novinách? 
Starosta obce – áno uverejnená bude fotografia aj text 
p. Marek Fecko – ohľadom oplotenia p. Werblanskej, bola upozornená, že je potrebné opraviť 
oplotenie, vzhľadom na to, že je to nebezpečné 
Starosta obce – p. Werblanská bola upozornená, priviezli materiál, oplotenie sa bude robiť 
na jar 
Ing. Ján Kuchár – mám pripomienku ohľadom parkovania áut, hlavne tí, ktorí cestujú 
z okolitých dedín, parkujú na ceste, chodníku, sme spádová oblasť, navrhujem spraviť 
parkovisko pre autá 
- takisto by som navrhoval spraviť kryté státie pre cestujúcich na zastávke ŽSR, počas zlého 
počasia nie je možné sa nikam schovať, zvýši to komfort cestujúcich 
- v budúcnosti by bolo vhodné zamyslieť sa nad spracovaním projektovej dokumentácie na 
opravu chodníka smerom na PNV, vzhľadom na to, že chodník je využívaný deťmi, ktoré 
chodia zo školy, alebo občanmi, ktorí chodia na poštu 
Starosta obce – výdajňa lístkov ako aj okolité pozemky patria ŽSR, môžeme požiadať ŽSR 
o vybudovanie prístrešku pre cestujúcich. Uvedenú požiadavku doručíme písomne. 
p. Peter Leščák – parkovisko je aj pri obecnom úrade 
Ing. Radovan Kmec – ohľadom zisťovania záujmu ŠKD, aký je výsledok, mám informácie, že 
nebolo zisťované u všetkých rodičov, ktorí majú deti predškolského veku, navrhujem urobiť 
prieskum ešte raz a to písomne, aby sme mali podklady, keďže nie každý reagoval na oznam 
cez Edupage 
Starosta obce – bolo oslovených 32 rodičov, 10 rodičov prihlásilo 11 detí zo ZŠ a 4 z MŠ,  



17 rodičov nereagovalo. Podľa výšky príspevku od štátu iba na pokrytie mzdy a odvodov 
vychovávateľky pri plnom úväzku je potrebných cca 26 žiakov. 
 
Podmienky zaraďovania ŠKD do siete škôl a školských zariadení (§ 16 zákona č. 596/2003 
Z.z.) 
- žiadosť na Ministerstvo školstva sa štandartne predkladá do 31.3. kalendárneho roka, ktorý 
predchádza roku, v ktorom má byť školské zariadenie zriadené 
- súčasťou žiadosti sú: 

• výchovný program ŠKD 
• doklad o zabezpečení priestorov (list vlastníctva) 
• doklady príslušných orgánov štátnej správy, že priestory sú v súlade s predpismi 

(RÚVZ, hasiči, inšpektorát práce) 
• vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy (rada školy) 
• súhlas obce (nepovinná súčasť) 

 
 
 
 
p. Milan Bujňák – predbežný záujem o ŠKD bol zisťovaný cez EDUPAGE, každý rodič mal 
možnosť vyjadriť sa, mnoho z nich tak neurobilo 
Ing.  Radovan Kmec - aký je záver, dokedy treba podať žiadosť 
Starosta obce – žiadosť treba podať do marca 2022 
Ing. Ján Kuchár – chceme ísť do toho alebo nie, treba zvýšiť štandard, keď sa nezvyšuje, 
rodičia prihlásia svoje deti do inej školy 
Ing. Radovan Kmec – všade sú začiatky ťažké, je potrebné to uzatvoriť do marca, treba urobiť 
nejaký záväzný dotazník ešte raz, pre tých, ktorí sa nevyjadrili, predbežný záujem môžu mať 
až 25 a neskôr aj ďalší 3 predškoláci 
Starosta obce – záver je taký, že dáme písomne preveriť záujem rodičov 
p. Marek Fecko – súhlasím , dajme preveriť písomne, dať možnosti len ÁNO a NIE 
Ing.  Ján Kuchár – je tu problém komunikácie rodičov a učiteľov, lepšie by to bolo prebrať na 
rodičovskom združení osobne, ako elektronicky, chýba tam osobný kontakt 
Ing. Ján Kuchár – chcel by som podotknúť ohľadom vývozu plastov, v lete je vývoz plastov 
častejší ako v zime, častejší vývoz plastov by motivoval ľudí k triedeniu odpadu  
Starosta obce – intenzita vývozu plastového odpadu je zmluvný vzťah medzi firmou 
vyvážajúcou odpad a Organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa určených normatívov. 
 
9. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Trvanie zasadania : 17.00  –  19.30 hod. 
 
Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 
Ing. Radovan Kmec                                                 Ing. Pavol Spodník 
                                                    
Ing. Ján Brendza 
                                        
                                        
 
Zapísala: Jana Kohanová 



 
                    
 
 
 
 
    
      
 


