
Z á p i s n i c a 

z 22. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 29.4.2022 

 

  
 

Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta 

Milan Bujňák – zástupca starostu 

Ing. Ján Brendza, , Michal Varga, Ing. Ján Kuchár, Marek Fecko, Peter Leščák 

Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce  

 

Ospravedlnený: 

Ing. Radovan Kmec, prítomný od 19.30 hod. 

 

Program: 

  1. Otvorenie 

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesení 

  4. Vzdanie sa funkcie kontrolóra obce 

  5. Smernica verejného obstarávania  

  6. Stanovisko OZ pre Slovenskú správu ciest 

  7. Prevádzkový poriadok ihriska 

  8. Diskusia, rôzne 

  9. Záver 

 

K bodu 1 -  Otvorenie 

Dvadsiate druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal   

starosta obce Ing. Pavol Spodník.                                     

Zároveň prečítal návrh programu, ktorý bol jednomyseľne schválený. Zároveň p. starosta 

oboznámil prítomných že p. poslanec Ing. Radovan Kmec sa zúčastní OZ s oneskorením. 

 

K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Jednomyseľne bola schválená  návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák a Michal Varga a   

overovatelia zápisnice Ing. Ján Brendza a Peter Leščák. 

 

K bodu 3 – Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení OZ č.167/2022-170/202 z dvadsiateho prvého zasadania zo dňa  

11.3.2022 prečítal Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 

 

K bodu 4 – Vzdanie sa funkcie kontrolóra obce 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 12.4.2022 bola na obec doručená žiadosť o 

vzdanie sa funkcie kontrolóra obce, ktorú doteraz vykonávala Mgr. Mária Perháčová.  

Starosta obce uviedol, že je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného 

kontrolóra v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Poslanci mali k dispozícii materiál. Starosta obce upozornil 

poslancov, že je potrebné stanoviť deň voľby kontrolóra a dátum doručenia prihlášok. 

Poslanci určili deň voľby na 10.6.2022 s tým, že prihlášky majú byť doručené na obec 

najneskôr 3.6.2022 do 15.00h. Starosta na základe hlasovania skonštatoval, že návrh bol 

schválený. 



 

 K bodu 5 – Smernica verejného obstarávania 

 Starosta obce Červenica pri Sabinove informoval poslancov, že vydáva smernicu na   

 zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru,  

 zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa  

 osobitného predpisu, ktorým  je zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novela tohto zákona platná  

 a účinná od 31.3.2022. Táto smernica upravuje postup pri verejnom obstarávaní  

 v pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove a je platná od 2.5.2022. 

     
 

 K bodu 6 – Stanovisko OZ pre Slovenskú správu ciest 

 Starosta obce –  informoval poslancov, že Slovenská správa ciest na základe žiadosti  

 vlastníkov o vyjadrenie k DÚR stavby „Prístupová cestná komunikácia, par. č. 346/37 k. ú.    

 Červenica pri Sabinove zaslala stanovisko k predloženej dokumentácii a žiadala predložiť  

  odsúhlasenie predmetného zámeru obecným zastupiteľstvom – predložením výpisu  

  z uznesenia. Poslanci tento návrh schválili. 

 

  K bodu 7 – Prevádzkový poriadok ihriska 

  Poslanec p. Ing. Radovan Kmec – informoval o zasadaní športovej komisie, kde bol   

  prerokovávaný návrh zmeny prevádzkových hodín multifunkčného ihriska(ďalej „MI“) pri    

  základnej   škole. Športová komisia sa zhodla na tom, že MI Torysa- teda ihrisko č. 2, by  

  mohlo byť   otvorené bez   obmedzení s tým ,že by sa dodržiaval prevádzkový poriadok   

  ihriska. Ďalej uviedol, že je potrebné sa dohodnúť na tom , kto bude ihrisko odomykať 

  a zamykať. Športová komisia sa zhodla na tom, že MI Torysa by mohlo byť otvorené bez  

  obmedzení s tým ,že by sa dodržiaval prevádzkový poriadok ihriska. 

  Poslanec p. Marek Fecko – súhlasil, aby ihrisko Torysa bolo otvorené bez časových  

  obmedzení.  Poslanec p. Michal Varga – zdôraznil, či ihrisko pri základnej škole je nutné  

  zamykať,      pokiaľ tam bude prevádzkový poriadok ihriska, mal by sa dodržiavať, časom si  

  na to ľudia   zvyknú.  Poslanec p. Ing. Radovan Kmec – súhlasil s p. Vargom, zdôraznil že  

  vekovú hranicu na MI   pri základnej škole obmedziť na 15 rokov podľa aktualizovanej  

  prílohy č. 1. Poslanci sa zhodli na návrhu MI ihrisko pri ZŠ nezamykať, obmedziť  

  vekovú skupinu do 15 rokov, pre starších občanov je MI Torysa otvorené bez obmedzení,    

  pri dodržiavaní    prevádzkového poriadku MI. 

 

   K bodu 8 – Diskusia, rôzne 

 

   Príspevok ľudí v sociálnom zariadení 

 

   Starosta obce –  informoval poslancov, že na obec Červenica pri Sabinove bola podaná  

   Žiadosť o príspevok na  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v zmysle prijatej 

   novely zákona   o sociálnych službách, ktorou je zákon č. 484/2021 Z. z. s účinnosťou od  

   1.1.2022 , aby si  prijímateľ, ktorému sa už sociálna služba poskytuje, mohol kedykoľvek 

   podať žiadosť    o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej 

   služby   uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby 

   z verejných prostriedkov a to to zo strany obce alebo VÚC. Výška tohto príspevku je  

   najmenej 100 eur a mesiac. Žiadosť podali dvaja občania, ktorí sú umiestnení v Dome  

   pokojnej staroby v Lipanoch. Upozornil, že tieto výdavky je potrebné zahrnúť do rozpočtu  

   obce. Starosta obce navrhuje vzhľadom na finančné možnosti obce, dohodnúť sa    

   s poskytovateľom na nižšom príspevku. 



 

     Chodník okolo p. Kovalíka 

     Starosta obce – informoval poslancov, že sa osobne stretol s p. Kovalíkom. Na osobnom    

     stretnutí jednali o predaji časti pozemku, ktorá súvisí s výstavbou chodníka popri ceste  

     I/68, s čím dotyčný nesúhlasil. Ako dôvod uviedol, že ak by v budúcnosti chcel predať  

     pozemok, ktorý je už teraz úzky, nebol by záujem o kúpu.  

     Poslanec p. Ing. Radovan Kmec – chcel vedieť, ako bol motivovaný p. Kovalík 

     Starosta obce – Vlastník bol oboznámený, že v prípade výstavby chodníka bude súčasťou  

     stavby oporný múr aj s oplotením. 

     Poslanec p. Ing. Ján Kuchár – navrhol individuálnu komunikáciu alebo zaslanie žiadosti –    

     listu od obce. 

     Poslanec p. Michal Varga – navrhol urobiť chodník aspoň po zastávku Lipany 

     OZ deklaruje záujem postaviť chodník pri ceste I/68 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti  

     občanov. 

 

     Autobusová zastávka 

     Starosta obce – informoval poslancov, že sme sa zúčastnili 6. ročníku nadačného programu   

     podpory lokálnych komunít. Náš projekt Autobusová zastávka medzi postupujúce vybraný  

     nebol, a preto navrhol financovať zastávku z vlastných zdrojov.  

     Prítomní poslanci súhlasili.  

 

     Iné 

     Poslanec p. Peter Leščák – skonštatoval, že cestu ku vodárni je potrebné opraviť  

     a upozornil, že stĺpy na elektrinu sú v dezolátnom stave. 

     Poslanec p. Ing. Brendza – uviedol , či by bol problém uvedené káble umiestniť do zeme  

     Starosta obce – nevedel povedať, či by to bolo dobré riešenie, nakoľko v  uvedenom území  

     dochádza k zosuvom pôdy. 

     Ing. Radovan Kmec – v súvislosti s aplikáciu Rozana navrhol, aby niektoré oznamy  

     zverejňoval p. Sirotňák, pripomenul, že táto aplikácia má slúžiť občanom, zdá sa mu málo  

     využívaná. 

     Ing. Ján Brendza – súhlasil s pripomienkou p. Kmeca, tiež skonštatoval, že by bolo  

     vhodné častejšie pridávať oznamy, aby aplikácia mala význam. 

      

     K bodu 9 - Záver 

     Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

     Trvanie zasadania: 19.00  –  21.30 hod. 

 

 

 

      Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 

      Ing. Ján Brendza                                                     Ing. Pavol Spodník 

                                                  

      Peter Leščák 

                                                                 

      Zapísala: Jana Kohanová 

 

 

 

 

                    



Príloha č. 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

JANUÁR, FEBRUÁR, NOVEMBER, DECEMBER  

Od do PONDELOK - PIATOK  

 

od do 
SOBOTA - NEDEĽA - 

SVIATOK 

8:00 14:00 ZŠ a MŠ Červenica pri Sabinove  09:00 12:00 
kolektívne športy*  

deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 14:00 17:00 

VEREJNOSŤ  
deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 

14:00 17:00 

 
MAREC, APRÍL, MÁJ, JÚN, SEPTEMBER, OKTÓBER 

Od do PONDELOK - PIATOK 

 

od do 
SOBOTA - NEDEĽA - 

SVIATOK 

8:00 14:00 ZŠ a MŠ Červenica pri Sabinove 09:00 12:00 
kolektívne športy* 

deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 14:00 19:00 

VEREJNOSŤ  
deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 

14:00 19:00 

PRÁZNINY -  JANUÁR, FEBRUÁR, NOVEMBER, DECEMBER 

  
PONDELOK - PIATOK 

 

od do 
SOBOTA - NEDEĽA - 

SVIATOK 

09:00 12:00 VEREJNOSŤ  
deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 

09:00 12:00 kolektívne športy* 
deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 14:00 18:00 14:00 18:00 

PRÁZDNINY -  MAREC, APRÍL, MÁJ, JÚN, SEPTEMBER, OKTÓBER 

  
PONDELOK - PIATOK 

 

od do 
SOBOTA - NEDEĽA - 

SVIATOK 

09:00 12:00 VEREJNOSŤ  
deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 

09:00 12:00 kolektívne športy* 
deti do 15 rokov, prípadne  
deti do 15 rokov s rodičmi 14:00 19:00 14:00 20:00 



 

 


