
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Červenici pri 
Sabinove zo dňa 22.11.2022 

 
 
 
Dátum a miesto zasadnutia OZ:                                            22. 11.2022 v sále Kultúrneho domu 
                                                                                                v Červenici pri Sabinove so začiatkom 
                                                                                                o 18:00 hodine 
 
 
Prítomní: 
Ing. Pavol SPODNÍK,MBA – starosta obce 
poslanci:  Ing. Peter BAŇAS, Ing. Ján BRENDZA, Milan BUJŇÁK, Ing. Radovan KMEC, Peter LEŠČÁK, Ing. 
Ján KUCHÁR, Jozef MATVIJA ml. 
bývalí poslanci: Marek FECKO, Michal VARGA 
predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Branislava KMECOVÁ 
zapisovateľka: Mgr. Mária PERHÁČOVÁ 
referentka OcÚ: Jana KOHANOVÁ, 
 
PROGRAM: 

1. Hymna SR , otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 
a) Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
b) Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu 
d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
e) Vystúpenie starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 
6. Určenie platu starostu obce 
7. Poverenie na vykonanie protipožiarnych kontrol 
8. Záver 

 
K bodu 1 – Otvorenie 
 
 O 18:00 hodine v sále kultúrneho domu slávnostne zaznela hymna Slovenskej republiky, čím sa začalo 
ustanovujúce zasadnutie OZ v Červenici pri Sabinove. Po jej zaznení otvoril ustanovujúce zasadnutie starosta 
obce Ing. Pavol Spodník, korí prítomných privítal a tým otvoril slávnostnú časť zasadnutia. 
 a)  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Perháčovú a za overovateľov zápisnice p. Petra Leščáka a 
Ing. Jána Brendzu. 
b) Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
S výsledkami volieb prítomných oboznámila Mgr. Branislava Kmecová- predsedníčka volebnej komisie.(správa 
je súčasťou zápisnice). 
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu 
Ing. Pavol Spodník ako novozvolený starosta obce prečítal sľub starostu a podpísal ho pred predsedníčkou 
volebnej komisie Mgr. Branislavou Kmecovou , ktorá mu vydala osvedčenie  o zvolení za starostu obce.. 
  
 
d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov 



Sľub novozvolených poslancov prečítal za všetkých poslancov p. Milan Bujňák a všetci poslanci slovíčkom 
„sľubujem“ zložili  sľub, ktorí podpísali pred predsedníčkou volebnej komisie Mgr. Branislavou Kmecovou, ktorá 
im vydala osvedčenie o zvolení za  poslanca OZ : Ing. Peter Baňas, Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Ing. 
Ján Kuchár, Peter Leščák a Jozef Matvija ml. 
e) Vystúpenie starostu obce 
Vo svojom vystúpení starosta obce sa predovšetkým poďakoval všetkým kandidátom za bezproblémovú 
kampaň pred voľbami, vyzdvihol jej kultúrnosť bez intríg, ohovárania či podvodov. Poďakoval sa odchádzajúcim 
poslancom,  ale aj tým poslancom, ktorí sa opätovne stali poslancami OZ za ich doterajšiu aktívnu činnosť a 
zaželal im veľa síl a entuziazmu do nadchádzajúcich časov. V krátkosti zbilancoval predošlé obdobie, pristavil 
sa pri ťažkých covidových rokoch, ktoré spôsobovali nemalé prekážky v práci všetkých. Hovoril o najbližších 
plánoch prác : o realizácii Eurovelo, realizácii výstavby ihriska „Rodinky“, kde sú už podpísané zmluvy a  o 
plánovanej  výstavbe chodníka v časti od zastávky ku kostolu, kde je už o spracovaná projektová dokumentácia 
a je zaslaná dotknutým orgánom. Dotkol sa celosvetového problému o energetickej kríze a jej následkoch, ktoré 
sa dotýkajú nás všetkých. Upriamil pozornosť na zvyšujúci nárast cien pri spracovaní a skládke odpadov. 
V závere svojho vystúpenia sa poďakoval doterajšiemu svojmu zástupcovi, ktorým bol p. Milan Bujňák a oznámil, 
že  za nového zástupcu starostu chce poveriť od 1.12.2022 Ing. Radovana Kmeca. 
 
K bodu 2 – Schválenie programu 
 
Program ustanovujúceho zastupiteľstva bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 3 - Schválenie návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí  a jednohlasne schválení Ing. Radovan Kmec a Ing. Ján Kuchár. 
 
K bodu 4 - Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
 
Povereným poslancom OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v čase, v ktorom nemôže 
zvolávať a viesť OZ starosta a ani jeho zástupca, sa stáva Ing. Ján Brendza. Pri hlasovaní za hlasovalo 6 
poslancov, 1 sa zdržal.   
 
K bodu 5 -Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 
 
Jednohlasne boli zriadené tieto 3 komisie: 
 
 ➪    Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku. 

Náplň komisie: riešenie sťažností na úseku verejného poriadku, kontrola majetkových priznaní verejných 

funkcionárov. Náplň jednohlasne schválená. Za predsedu  komisie na ochranu verejného záujmu a verejného 

poriadku bol  jednohlasne zvolený Ing. Ján Brendza a za členov komisie Ing. Radovan Kmec a p. Milan Bujňák. 

 

 ➪    Komisia stavebná a životného prostredia 

Náplň komisie: príprava a realizácia stavebných akcií, ochrana životného prostredia, protipovodňové opatrenia 

a súčinnosť pri riešení krízového manažmentu. Náplň jednohlasne schválená. Za predsedu  komisie stavebnej 

a životného prostredia  bol  jednohlasne zvolený Ing. Ján Kuchár  a za členov komisie  Ing. Peter Baňas, p. 

Peter Leščák a p. Jozef Matvija ml. 

 

 



 ➪    Komisia kultúrno-športová 

Náplň komisie:príprava a realizácia kultúrnych podujatí a  príprava a realizácia športových podujatí. Náplň 

jednohlasne schválená. Za predsedu  komisie kulturno-športovej  bol  jednohlasne zvolený p. Milan Bujňák   a 

za členov komisie ostatní poslanci:  Ing. Peter Baňas, Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Ing. Ján Kuchár, 

p. Peter Leščák a p. Jozef Matvija ml. 

 

K bodu 6 - Určenie platu starostu obce 

Poslanci OZ jednohlasne  určili plat starostovi obce Ing.Pavlovi Spodníkovi v zmysle § 3 ods.1 a § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku v 2.platovej 

skupine, zvýšený o 30% s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. 

 

K bodu 7 -Poverenie na vykonanie protipožiarnych kontrol 

Poslanci OZ jednohlasne schválili: 

➪     vykonanie protipožiarnych preventívnych kontrol v obci v zmysle § 24 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov, do konca roku 2022. 

➪     preventivára obce na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 314/2001  

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov p. Petra Robu, bytom Dubovica č. 273, č .osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti  16/2021 

➪     zloženie členov kontrolných skupín na vykonanie protipožiarnych preventívnych kontrol v obci: 

a)  veliteľ:       Peter             Leščák 
      člen:         Andrej            Petruf 
      člen:         Martin            Ondtko 
 
b)  veliteľ:       Marek          Fecko 
      člen:         Ľubomír       Kijovský 
      člen:         Dušan          Kaminský 
 
c)  veliteľ:       Ing. Ján         Brendza 
      člen:         Peter             Kaminský 
      člen:         Jakub            Kyjovský 
 
d)  veliteľ:       Ing.Radovan  Kmec 
      člen:         Slavomír        Kmec 
      člen:         Katarína         Fecková   
 
e)  veliteľ:       Daniel            Fecko 
      člen:         Richard          Kmec 
      člen:         Ing. Peter       Baňas 



 
 
f)  veliteľ:        Štefan           Michňa 
    člen:           Jozef             Matvija, ml. 
    člen:           Ing. Ján         Kmec 
 
K bodu 8 -Záver 

Starosta obce Ing. Pavol Spodník poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a ustanovujúce zasadnutie OZ v 

Červenici pri Sabinove o 18:3 hod. ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Ján  BRENDZA                                  starosta obce: Ing. Pavol  SPODNÍK,MBA 

 

 

                                        Peter  LEŠČÁK 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Mária PERHÁČOVÁ 


