
Z á p i s n i c a 
z 21. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 11.3.2022 
 
  

 
Prítomní:  
Ing. Pavol Spodník – starosta 
Milan Bujňák – zástupca starostu 
Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Michal Varga, Marek Fecko, Ing. Ján Kuchár, 
Peter Leščák 
Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 
 
 
Program: 
  1. Otvorenie 
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola uznesení 
  4. Územný plán obce 
  5. Diskusia, rôzne 
  6. Záver 
 
 
 
    K bodu 1 -Otvorenie 
    Dvadsiate prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal       
    starosta obce p. Ing. Pavol Spodník o 17.00 hodine.                                    
    Zároveň prečítal návrh programu, ktorý bol jednomyseľne schválený. 
 
    K bodu 2. - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
    Jednomyseľne bola schválená  návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák a Marek Fecko a   
    overovatelia zápisnice Ing. Ján Kuchár, Peter Leščák. 
  
    K bodu 3. - Kontrola uznesení 
    Kontrolu uznesení OZ č.161-169/2022 z dvadsiateho zasadania zo dňa 21.1.2022   
    prečítal Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 
 
    K bodu 4 - Územný plán obce 
    Starosta obce  p. Ing. Pavol   Spodník   informoval všetkých   prítomných o tom, že,  Obec     
    Červenica   pri  Sabinove   začala   zabezpečovať   územný   plán  obce v roku 2014. Ide o 
    náročný   proces, ktorého cieľom je vytvorenie koncepcie vízie vzhľadu obce v budúcnosti 
    a   preto  by  bolo    dobré pracovať na vytvorení finálneho konceptu  ÚPN.  Z tohto     
    dôvodu   p. starosta  Ing. Pavol Spodník privítal  hosťa  p. Ing. arch. J. Medveckého, ktorý   
    od  začiatku    spolupracuje  s   obcou    na zabezpečení územného plánu. Pán Ing.   arch. 
    J. Medvecký. krátkosti vysvetlil poslancom čo je   územný  plán obce, aké sú úlohy ÚPN,   
    kto musí   mať   spracovaný ÚPN   a   taktiež etapy  procesu prípravy a   realizácie ÚPN   
    podľa ustanovení zákona. 
 
     
   
 



 K bodu 5 – Diskusia, rôzne     
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník  oznámil poslancom, že vzhľadom na dôchodkový vek   
účtovníčky obce  p.  Anny Rokošnej  bude potrebné zastúpiť p. Ivanu Leščákovú, ktorá je na 
MD. O túto pozíciu prejavila záujem p. Mgr. Mária Perháčová. Poslanci to vzali na vedomie. 
Taktiež upovedomil  na to, že obec sa blíži k počtu, kedy zamestnáva 20 zamestnancov, pričom 
vzniká     povinnosť zamestnať aj občanov so zdravotným postihnutím. V minulosti  podala 
žiadosť  na  pozíciu upratovačky, p. Miroslava Krajňáková, ktorá spĺňa podmienky. Poslanci to 
vzali na   vedomie. 
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník oboznámil poslancov, že pre vojnu na Ukrajine je vyhlásená 
mimoriadna situácia a s tým spojený hromadný prílev Ukrajincov na naše územie. Obec nemá 
vedomie, aby bolo poskytované ubytovanie týmto ľuďom  aj v našej obci, zatiaľ neevidujeme 
žiadnych ubytovaných „odídencov“. Obec nemá k dispozícii priestory, ktoré by zabezpečili 
základné životné podmienky týmto ľuďom. V  súvislosti s migračnou vlnou sú vykonávané 
opatrenia OR PZ   a RÚVZ v Prešove, boli informované aj pani riaditeľky MŠ  
Eva Pekárová a ZŠ Mgr. Iveta Kakaščíková  v Červenici pri Sabinove a v prípade prijatia 
žiakov aby boli splnené všetky podmienky. 
Poslanec  p. Ing. Ján Kuchár podotkol, že by bolo vhodné zamerať sa na adresnú pomoc pre 
konkrétnu rodinu.  
Poslanec p. Ing. Radovan Kmec chcel vedieť, či je možné  na takýto účel použiť finančné 
prostriedky obce 
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník – áno, nakoľko je vyhlásená mimoriadna situácia 
Poslanec p. Ing. Ján Kuchár –  zo strany občanov dostáva otázky ohľadom CO úkrytov, či obec 
disponuje CO úkrytmi.  
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník  informoval, že obec nedisponuje CO úkrytmi, za úkryt sa 
považuje aj pivnica rodinného domu ako tzv. úkryt budovaný svojpomocne, pivnica je aj pod 
obecným úradom, ale kapacita je do 30 osôb. Zároveň p. starosta obce Ing. Pavol Spodník 
informoval poslancov, že bolo vydané stavebné povolenie na chodník pri ceste I/68. 
Poslanec p. Ing. Ján Kuchár skonštatoval, že by bolo vhodné komunikovať s majiteľmi 
ohľadom vstupov na pozemky.  
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník  – spomínaný chodník je navrhovaný ďalej od plotov. 
Poslanec p. Ing. Ján Kuchár sa informoval, či sa nebude meniť zastávka smer Hanigovce. 
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník poskytol vedomosť o tom, že COOP Jednota  vyhlásila 
výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 6. ročníka Programu podpory 
lokálnych komunít a  obec podá žiadosť. Ak obec  neuspeje, zastávka sa  bude financovať 
z vlastných zdrojov. 
Poslanec p. Marek Fecko  informoval sa, či  došlo k dohode s p. Kovalíkom ohľadom chodníka 
pri ceste I/68. 
Starosta obce  p. Ing. Pavol Spodník podal stanovisko, že zatiaľ neprebehlo jednanie. Tiež 
informoval poslancov o stretnutí so starostom obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslavom 
Dujavom. Zaoberali sa aj prípravou na výstavbu chodníka, ktorý by spojil obce. Z dôvodu, že 
obec Pečovská Nová Ves nemá uvedenú stavbu v územnom pláne, preto predpokladá zmenu 
územného plánu na budúci rok. 
Poslanec p. Ing. Ján Kuchár navrhol, že v rámci investícií by bolo vhodné zainvestovať do 
športových prvkov, napr. kôš na basketbalové ihrisko.  
Starosta  obce  p. Ing. Pavol Spodník podal správu, že  firma z obce  Brezovica chce stavať na 
pozemkoch za koľajnicami, oslovili nás, či si môžu urobiť násyp na obecnej ceste, my sme 
nespevňovali cestu, pretože je ešte potrebné dobudovať vodovod, na ktorý sme zaslali žiadosť 
na Environmentálny fond. Ak majú záujem si upraviť komunikáciu, tak môžu predpísaným 
kamenivom. 



Pán poslanec Ing. Radovan Kmec vyslovil svoj súhlasný  názor, že ak majú záujem upraviť 
komunikáciu aby ju upravili.  
Poslanec p. Michal Varga sa  zaujímal  ako je to s reguláciou Hanigovského potoka. 
Starosta obce p.  Ing. Pavol Spodník  poskytol informáciu, že  v súčasnosti je výzva, ktorá sa 
týka tokov, avšak sa jedná iba o toky strategického významu a projekty musia byť dimenzované 
na Q100 a naša projektová dokumentácia je projektovaná na Q50, čo je podľa STN.  
Poslanec  p. Ing. Radovan Kmec navrhol, aby  sa so stavom potoka oboznámili poslanci VÚC 
a to  obhliadkou. 
 
Zasadnutia OZ sa zúčastnili aj vlastníci pozemkov „Nižné rovné“. 
Prítomní prejavili záujem diskutovať o pripojení na obecný vodovod pre 4 rodinné domy v časti 
„Rovné“. Jeden z prítomných p. Tomáš Vandžura uviedol, že sa boli informovať na ŽP, a chceli 
by na vlastné náklady so súhlasom obce pripojiť 4 parcely na obecný vodovod formou ohlásenia 
drobnej stavby. Boli by ochotní vodovod previezť na obec ako prevádzkovateľa s tým, aby im 
boli refundované náklady na výstavbu vodovodu. V diskusii bolo uvedené, že ak by došlo 
k vzájomnej dohode medzi obcou a vlastníkmi pozemkov, cesta, ktorá je v tomto čase 
súkromná by mohla byť prevedená obci s tým, aby vlastníkom boli vrátené náklady 
z financovania cesty. Pán Tomáš Vandžura ďalej uviedol, že komunikujú s projektantom 
o návrhu cesty. 
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník konštatoval, že  v prvom rade je potrebné dohodnúť, kto 
bude vlastníkom cesty v budúcnosti. Ak to má byť obec, tak je potrebné usporiadať vlastníctvo 
geometrickým plánom tak, aby bol v budúcnosti umožnený prístup aj k ďalším parcelám. 
Taktiež je potrebné pripraviť predpokladané náklady na výstavbu vodovodu aj cesty, aby 
poslanci vedeli aspoň približne o aké investície sa jedná. Najdôležitejšou vecou je čím skôr 
vybaviť potrebné povolenia. V súčasnosti je to súhlas na napojenie cesty na cestu I/68, ďalej je 
potrebné územné rozhodnutie a stavebné povolenie na cestu, aby mohli byť vydané stavebné 
povolenia na rodinné domy. Po nadobudnutí právoplatnosti hore uvedených povolení poslanci 
OZ rozhodnú o ďalšom postupe. 
p. Tomáš Vandžura  skonštatoval, že výstavbou cesty sa zaoberajú už dlhší čas a náklady na 
výstavbu domu neustále rastú. 
    
K bodu 6 - Záver 
Starosta obce p. Ing. Pavol Spodník a poďakoval prítomným za aktívnu  účasť a ukončil 
zasadnutie o 22.30  hod. 
 
Trvanie zasadania: 17.00  –  22.30 hod. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 

Ing. Ján Kuchár                                                       Ing. Pavol Spodník 
                                                  
Peter Leščák 
                                        
                                        
 
Zapísala: Jana Kohanová 
 
              


