
Z á p i s n i c a   č. 4/2022 

z 24. riadneho  zasadania Obecného zastupiteľstva  

v Červenici pri Sabinove 

 
 

 

 

 

Dátum a miesto zasadnutia OZ:                                     14.07.2022 v zasadačke OcÚ   

                                                                                            v Červenici pri Sabinove 
 

Prítomní:  

Ing. Pavol Spodník – starosta obce 

Milan Bujňák – zástupca starostu 

Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Peter Leščák, Michal Varga - poslanci 

Mgr. Mária Perháčová-zapisovateľka 

Jana Kohanová-pracovníčka OcÚ 

 

Neprítomní - ospravedlnení: 

Ing. Ján Kuchár-poslanec 

Marek Fecko-poslanec 

 

Hostia: Anna Zvijáková 

 

Program: 

  1.   Otvorenie 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3.   Kontrola uznesení 

  4.   Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a výšky úväzku starostu obce   

        v novom volebnom období r. 2022-2026 

   5.  VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku    

        na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti   

        obce Červenica pri Sabinove 

  6.   VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu  

        nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole 

   7.  Schválenie audítora 

   8.   Diskusia, rôzne 

   9.   Záver 

 

K bodu 1 -  Otvorenie 

Dvadsiate štvrté   riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal   

starosta obce Ing. Pavol Spodník, o19.00 hodine.  Hneď v úvode ospravedlnil neprítomnosť 

poslancov p. Fecka Mareka a p. Ing. Jána Kuchára a informoval, že z pracovných dôvodov sa 

na zasadnutie OZ dostaví oneskorene p. Peter Leščák .            

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. Michal Varga. 

Za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Brendza a p. Ing. Radovan Kmec. Voľba návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice bola jednohlasne schválená.  

 

K bodu 3 – Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení z dvadsiateho tretieho riadneho zasadania zo dňa 10.06.2022 prečítal p .Ing. 

Ján Brendza .  

 

Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení  jednohlasne na vedomie. 

 

K bodu 4 – Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a výšky úväzku starostu obce   

v novom volebnom období r. 2022-2026 

p. starosta Ing. Pavol Spodník, informoval prítomných, že v zmysle zákona  369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení vláda SR môže  na obec  zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy.  

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami a  v súlade s § 166 zák. č. 180/2014 Z. z. . o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v obci Červenica pri Sabinove určuje   1 ( jeden) volebný obvod. V súlade s § 11 ods. 

3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  počet poslancov  Obce 

Červenica pri Sabinove v novom volebnom období 2022 – 2026 určuje  v počte 7 (sedem) 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce . Zároveň poslanci  OZ  určili  výšku úväzku starostu 

v plnom rozsahu. 

 

 Prítomní poslanci jednohlasne  schválili počet volebných obvodov 1  a počet poslancov  7 

v novom volebnom období r.2022-2026.  Jednohlasne schválili výšku úväzku starostu v plnom 

rozsahu v novom volebnom období r.2022-2026. 

 

K bodu 5 –   VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku   na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  obce Červenica pri Sabinove 

Na konanie OZ sa dostavil p. poslanec Peter Leščák. 

 

p. starosta Ing. Pavol Spodník,  poskytol k uvedenému VZN informáciu, že na základe stretnutia 

s vedúcou školskej jedálne p. Agátou Mišenkovou je nevyhnutná úprava výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov,  s čím súvisí aj  zmena finančného  pásma na nákup potravín. 

Finančné  pásmo 1 je už nepostačujúce  a to  vplyvom stáleho nárastu ceny potravín.   Uvedené 

pásmo 1 nepostačuje v súčasnosti ani na nákup potravín a nezohľadňuje režijné náklady 

v súvislosti s prípravou a výdajom jedál. Návrh  na prechod na 3 finančné pásmo  znamená  

zvýšenie finančných prostriedkov na potraviny v MŠ z 1,37 na 1,54€ a v ZŠ z 1,08 € na 1,21 € 

. Režijné náklady tvoria 0,20 € a v prípade odberu stravy sa priráta balné 0,30 €. 

 

Poslanci úpravu VZN č. 4/2022 jednohlasne schválili 

 

K bodu 6 - VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu      

nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že okrem normatívov, ktoré poskytuje 

štát na  financovanie originálnych kompetencií,  je súčasťou financovania nákladov na 

vzdelávanie v MŠ aj príspevok zákonného zástupcu dieťa, ktorý bol vo výške 7,00 €. Súčasný 

stav v súvislosti s narastajúcimi cenami,  si vyžaduje aj túto  úpravu príspevku zo strany 



zákonného zástupcu.  Jednohlasný návrh  uvedenej čiastky na 12,00 €  poslanci úpravu VZN č. 

5/2022 jednohlasne schválili.  

   

Poslanci úpravu VZN č. 5/2022 jednohlasne schválili 

 

  

K bodu 7 –   Schválenie audítora  

 

Starosta    predniesol    poslancom   informáciu, že k Záverečnému účtu obce za rok 2021 je 

potrebná   správa   nezávislého   audítora  a informoval, že p. Ing. Ema Šivecová súhlasí  

uzatvoriť zmluvu na spoluprácu.   Z uvedeného  dôvodu    podal návrh na uzatvorenie zmluvy 

o spoluprácu a navrhol p. Ing. Šivecovú Emu, aby vykonala audit Obce Červenica pri Sabinove 

za účtovné obdobie roku 2021. 

 

Poslanci jednohlasne schválili za nezávislého audítora p.Ing. Emu Šivecovú , ktorá je  

štatutárny audítor, číslo licencie A 138, Sabinovská 26, 080 01 Prešov  

  

 

K bodu 8 –  Diskusia,rôzne 

 

a/ V bode diskusia, rôzne  p. starosta predniesol výsledok diskusie  o  poskytnutí finančného 

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v „Dome pokojnej staroby Lipany“ pre 

obyvateľov obce vo výške 56 €/1 mesiac na jedného klienta. 

 

b/ starosta  poskytol informáciu ŽSR k našej žiadosti o úpravu zastávky pre cestujúcich, ktorí 

využívajú služby ŽSR, že v súčasnosti je zastávka prenajatá súkromnej osobe, ktorá poskytuje 

predaj cestovných lístkov a sama riadi otváranie/ zatvorenie zastávky. V súčasnosti, že nemajú  

finančné kapacity na úpravu vyššie  spomínanej zastávky a ani neplánujú  jej prestavbu,  resp. 

úpravu.     

 

c/ Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodovodu obcou na základe doručeného návrhu 

zmluvy a kalkulácie nákladov, v ktorej sa navrhuje, aby obec prevádzkovala vodovod v časti, 

kde sú majiteľmi pozemkov p. Vandžura, p .Ňachaj a spol, že za sumu,  ktorá je v kalkulácii 

chcú obci odpredať uvedený vodovod, ktorý je ešte len v štádiu príprav. 

p. poslanec Peter Leščák na základe uvedenej skutočnosti sa spýtal, či môže v obci aj občianske 

združenie prevádzkovať časť vodovodu.  P. starosta Ing. Pavol Spodník,  MBA, informoval, že 

združenie by muselo mať oprávnenú osobu, ktorá by spĺňala všetky potrebné náležitostí 

potrebné na prevádzkovanie vodovodu, nielen živnostenské opatrenie ale aj odbornú 

spôsobilosť. Poslanci upozornili na skutočnosť, že priložená kalkulácia s jednou sumou 

nepostačuje na to, aby súhlasili s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve, že uvedená kalkulácia  

neobsahuje položkovitý rozpočet vykonania prác, resp.  nemá krycí list. P. poslanec Ing. 

Radovan Kmec oslovil známeho podnikateľa  a ten ho informoval o výške zemných prác, ktorá 

je oveľa nižšia akú uviedli v Zmluve o budúcej zmluve. Poslanci navrhli, aby k uvedenej 

zmluve bol doložený položkovitý rozpočet , reálnych cenách, nie ako to bolo v prílohe Zmluvy 

o budúcej zmluve pod názvom Kalkulácia.     

 

d/ O 20:00 hodine prišla p.Anna Zvijáková, ktorá bola splnomocnená  p. Patrikom Pribulom 

a Mgr. Kristínou Pribulovou , obaja bytom Červenica pri Sabinove č.290, aby predniesla OZ 

vyjadrenie k Oznámeniu, ktoré bolo podané k ich písomnej žiadosti o zrušení Uznesenia 

č.177/2022 z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, konaného 29. 



apríla 2022  a hovorilo o zmene 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. V uvedenom Oznámení poslanci vyjadrili svoj názor, že je 

potrebná zmena prevádzkových hodín. V zmysle uvedených skutočností p. Anna Zvijáková 

prečítala vyjadrenie oboch manželov, v ktorom  upozornila na skutočnosť, že si myslia že 

zmena prevádzkových hodín je nezákonná. Zároveň upozornila na skutočnosť, že rezignujú, že 

nemajú síl ďalej bojovať za podmienky, ktoré boli dohodnuté v pôvodnom Prevádzkovom 

poriadku. 

Po prečítaní vyjadrenia sa poďakovala a odišla. 

Poslanci na základe  tejto informácie pristúpili k záveru, že je potrebné preveriť na prokuratúre, 

resp. riešiť  s právnikom  skutočnosť či  nimi prijaté   predmetné Uznesenie č. 177/2022 zo dňa 

29. apríla 2022 je  v súlade s platnou legislatívou a  na základe výsledku zákonnosti/resp. 

nezákonnosti nechať, alebo zrušiť predmetné Uznesenie.   
 

e/ p. poslanec Peter Leščák navrhol prítomným, že DHZ má v pláne zakúpiť 1ks automatického 

defibrilátora(AED), ktorý by bol  umiestnený na Požiarnej zbrojnici a opýtal sa, či by ZŠ mala 

možnosť zakúpiť ako výchovnú, učebnú a zároveň funkčnú pomôcku, ktorá by bola umiestnená 

na budove ZŠ. Odôvodnil to tým, že v prípade kolízie by uvedené AED boli veľmi nápomocné 

a z dôvodu narastajúceho počtu detí – žiakov, by mal svoju opodstatnenosť. Spĺňal by 

podmienku efektívnosti a účelovosti.  
    

f/p. poslanec Ing. Radovan Kmec navrhol, aby obec podala žiadosť na Vodohospodárky podnik 

na vyčistenie Hanigovského potoka, s čím p. starosta súhlasil a informoval, že zabezpečí 

podanie žiadostí. 

 

g/ p. poslanec Ing. Radovan Kmec sa zároveň opýtal, že dokedy sa plánuje výstavba chodníka 

smer kostol- zastávka smer Lipany.  P. starosta informoval, že predpokladaný termín ukončenia 

prác  je 15. august 2022. 

 

 

K bodu 9 -  Záver 

     Starosta obce poďakoval prítomným za  aktívnu účasť a v čase 21:00 ukončil zasadnutie 

OZ. 

     

 

 Trvanie zasadania: 19.00  –  21.00 hod. 

 

 

 

      Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 

      Ing. Ján Brendza                                                    Ing. Pavol Spodník, MBA 
                                                  

      Ing. Radovan Kmec 

                                                                 

      Zapísala: Mgr. Mária Perháčová 

 

 

 

 



                    
 

 

 

 

 

 

 


