
Z á p i s n i c a   č. 3/2022 

z 23. riadneho  zasadania Obecného zastupiteľstva  
v Červenici pri Sabinove 

 
 

 

 

 
Dátum a miesto zasadnutia OZ:                                     10.06.2022 v zasadačke OcÚ   
                                                                                            v Červenici pri Sabinove 
 
Prítomní:  
Ing. Pavol Spodník – starosta 
Milan Bujňák – zástupca starostu 
Ing. Ján Brendza, Ing. Ján Kuchár, Marek Fecko, - poslanci 
Mgr. Mária Perháčová 
Jana Kohanová 
 
Neprítomní - ospravedlnení: 
Ing. Radovan Kmec, Michal Varga, Peter Leščák 
 

Program: 
  1.   Otvorenie 
  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3.   Kontrola uznesení 
  4.   Úprava VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie  
        originálnych kompetencií na úseku školstva 
  5.   VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí        
        v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove 
  6.   Záverečný účet obce 
  7.   Rozpočtové opatrenie č. 1 
  8.   Voľba kontrolóra obce 
  9.   Diskusia, rôzne 
10.   Záver 
 
K bodu 1 -  Otvorenie 
Dvadsiate tretie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal   
starosta obce Ing. Pavol Spodník  o 19.00 hodine.                                     
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený v pozvánke na 
OZ. K návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia  
jednohlasne schválili.  
  
K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu v zložení:  p. Milan Bujňák a p. Ing. Ján 
Brendza. Za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Kuchára a p. Mareka Fecka..Voľba 
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bola jednohlasne schválená.  
 
K bodu 3 – Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení OZ č.171/2022-178/2022 z dvadsiateho druhého zasadania zo dňa  
29.4.2022 prečítal Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 



K bodu 4 –   Úprava VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie  
originálnych kompetencií na úseku školstva 
Starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že VZN č. 2/2022 dopĺňa VZN č.1/2022 
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku 
školstva v dôsledku zmeny normatívov takto: Na dieťa v školskom klube za obdobie od 9-
12mesiaca roku 2022 sumu 222,-€. 
 
Poslanci úpravu VZN č. 2/2022 jednohlasne schválili.  
 
 
K bodu 5 –   VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu  
detí   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove 
Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zriadenia ŠKD je potrebné určiť výšku 
príspevku rodiča na fungovanie ŠKD, ktorý bude zriadený v budúcom školskom roku 
2022/2023. Finančné prostriedky na ŠKD budú obci pridelené od 1.1.2023. Navrhol výšku 
poplatku rodiča na ŠKD 10,00€. Poslanec Ing. Kuchár J. bol za nižšiu čiastku  a to 9,00€. Nato 
zareagoval Ing. J. Brendza, že náklady neustále stúpajú a preto je zato, aby výška poplatku bola 
predsa 10,00€, s čím súhlasil aj zástupca starostu p. Milan Bujňák a p. Marek Fecko.   
 
Jednohlasne odsúhlasili výšku poplatku na jedno dieťa 10,00€.  
      
      
K bodu 6 –   Záverečný účet  obce  
 
So záverečným účtom obce prítomných oboznámila p. Mgr. Mária Perháčová, ktorá zároveň 
prečítala stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu. Záverečný účet reálne zobrazuje 
hospodárenie obce za rok 2021, konštatuje že finančné prostriedky boli využité hospodárne,  
efektívne a účelovo. Obec hospodárila so ziskom, pričom navrhuje použiť prebytok  
finančných prostriedkov  na tvorbu rezervného fondu. Poslanci stanovisko  prijali jednohlasne 
bez výhrad. Jednohlasne schválili záverečný účet a použitie zostatku finančných prostriedkov  
v objeme 42 346,31 € na tvorbu rezervného fondu. 
 
K bodu 7 –   Opatrenie č.1 
 
Opatrenie č. 1 v súlade s platnou legislatívou v SR   hovorí o úpravách rozpočtu v tomto 
kalendárnom roku 2022. Opatrenie č.1 prečítala p. Mgr. Mária Perháčová.  Oproti pôvodne 
schválenému rozpočtu si vyžaduje úpravu rovnako tak v príjmovej ako aj výdajovej časti 
navýšením prostriedkov o 97 174,00 €. Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný na celkovú 
sumu 607 664,-€ . 
 
Poslanci jednohlasne schválili Opatrenie č.1.  
 
 

 

 

K bodu 8 –  Voľba hlavného kontrolóra 
 
Starosta obce uviedol, že je potrebné,  z dôvodu neprijatia  žiadnej prihlášky na voľbu 
kontrolóra obce, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo novú  voľbu hlavného    kontrolóra 
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   neskorších 



predpisov. Poslanci  určili nový deň voľby na 09.09.2022 s tým, že prihlášky majú byť doručené 
na obec    najneskôr 31.08.2022 do 15.00h. Starosta na základe hlasovania skonštatoval, že 
návrh bol  schválený. 
 
    K bodu 9 -  Diskusia, rôzne 
 
a/ V bode diskusia, rôzne  p. starosta prečítal upozornenie doručenú riaditeľkou ZŠ Mgr. Ivetou 
Kakaščíkovou, v ktorej upozornila na zvýšenie rizika vzniku úrazu z dôvodu osadenia 
kvetináča pred vstupom do areálu ZŠ. Poslanci prijali uvedené upozornenie na vedomie a podali 
toto vyjadrenie: 
Súhlasne žiadajú p. riaditeľku ZŠ, aby upozornila rodičov, o zákaze parkovania na chodníku 
a aby navrhla rodičom, aby využívali parkovisko pri cintoríne. Poslanec p. Marek Fecko 
upozornil na skutočnosť, že  rodičia, ktorí parkujú priamo na chodníku pri vchode do areálu 
ZŠ,  týmto porušujú dopravné predpisy. Obecné zastupiteľstvo odporúča na základe uvedeného 
upozornenia   podať žiadosť na Špecializovaný stavebný úrad pre miestne komunikácie 
o povolenie osadiť nové dopravné značenie v tomto problémovom úseku. 
Starosta obce sa vyjadril, že obec zabezpečí povolenie na osadenie značenia na „Zákaz  vjazdu 
motorových vozidiel “ a zabezpečí    aj  osadenie uvedeného značenia. 
b/V tomto bode pán starosta informoval poslancov o doručenom Odvolaní proti Uzneseniu 
č.177/2022 z 22.zasadnutia OZ, ktoré spoločne podali p. Patrik Pribula a Mgr. Kristína 
Pribulová, obaja bytom Červenica pri Sabinove č.290.  V uvedenom uznesení namietali zmenu 
prevádzkových hodín na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ, pričom sa odvolávali na to, že 
v platnosti po dobu 2 rokov bol prevádzkový poriadok, ktorý bol súčasťou rozhodnutia pod 
č.j.498/2019-217/Mp-03 vydané Obecným úradom Pečovská Nová Ves- dodatočné stavebné 
povolenie. 
Poslanci uvedené Odvolanie vzali na vedomie a podali takéto stanovisko: 
Uznesenie č.177/2022 z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove 
ostáva v platnosti. Zmenu prevádzkového poriadku v rozsahu zmeny hodín si žiada súčasná 
situácia využívania ihriska a rovnako tak zmeny podmienok:  

- došlo k zníženiu hlučnosti vybudovaním dvojitého oplotenia obcou a rovnako tak aj 
rodinou Pribulových, 

- zmenila sa veková kategória detí  využívajúcich ihrisko, 
- ku konštatovaniu, že 2 roky nebola potrebná zmena prevádzkových hodín poslanci 

skonštatovali, že šlo  o obdobie „Covidovej pandémie“ kedy pohyb detí bol obmedzený 
príkazmi a nariadeniami Ministerstva zdravotníctva SR, 

- dôležitým dôvodom je záujem rodičov, detí a mládeže žijúcich v našej obci o zvýšenie 
pohybových aktivít a rovnako tak o rozvoj športu v obci. 

Zo strany obce toto stanovisko bude zaslané žiadateľom p. Patrikovi Pribulovi a Mgr. Kristíne 
Pribulovej. 

 
c) V čase  20:45hod. sa na OZ dostavili p. Vandžura a p. Ňachaj s návrhom zmluvy o vlastníctve 
vodovodu, ktorý sa bude realizovať v časti extraviláne obce Červenica pri Sabinove, na 
pozemkoch, ktorými vlastníkmi sú vyššie menovaní. Pán starosta ich upozornil na skutočnosť, 
že obec môže byť prevádzkovateľom vodovodu, ak  uvedený vodovod sa stane majetkom obce. 
Obaja vyššie menovaní sa vyjadrili, že chcú dohodnúť zmluvu o budúcej zmluve,  ktorá bude 
riešiť  zmenu  vlastníka vodovodu z oboch menovaných na obec. Poslanci sa opýtali, ako si 
predstavujú prevod vlastníctva, či  bezodplatne alebo či hovoria o odpredaji vodovodu, ktorý 
sa bude realizovať, až budú mať naň územné konanie, ktoré t .č. nemajú. Obaja sa vyjadrili, že 
po skolaudovaní  vodovod odpredajú.  



Poslanci chceli vedieť výšku ceny, za akú vodovod chcú obci odpredať, ale p. Vandžura 
oznámil, že nevie výšku nákladov, teda nevie určiť hodnotu predmetu zmluvy. Z tohto dôvodu 
sa dohodli na odklade dohody návrhu predmetnej zmluvy po dobu jedného týždňa. V uvedenom 
termíne návrh zmluvy musí mať presne vyšpecifikované náklady súvisiace s výstavbou 
vodovodu, aby mohli poslanci zaujať relevantné stanovisko.  
 
K bodu 10 -  Záver 

     Starosta obce poďakoval prítomným za  aktívnu účasť a v čase 21:30 ukončil zasadnutie. 
     
 
 Trvanie zasadania: 19.00  –  21.30 hod. 
 
 
 
      Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 
      Ing. Ján Kuchár                                                    Ing. Pavol Spodník 
                                                  
      Marek Fecko 
                                                                 
      Zapísala: Mgr. Mária Perháčová 

 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 


