
Z á p i s n i c a   č. 1/2022
z I. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Červenici pri Sabinove

Dátum a miesto zasadnutia OZ: 09.12.2022 v zasadačke OcÚ
v Červenici pri Sabinove

Prítomní:
Ing. Pavol SPODNÍK, MBA – starosta obce
Ing. Radovan KMEC – zástupca starostu
Ing. Ján BRENDZA, Ing. Peter BAŇAS,Milan BUJŇÁK, Peter LEŠČÁK, Ing. Ján
KUCHÁR, Jozef  MATVIJA  - poslanci
Mgr. Mária PERHÁČOVÁ-zapisovateľka
Jana KOHANOVÁ-pracovníčka OcÚ

Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.   Kontrola uznesení
4.   Rozpočtové opatrenie č.3
5.   Správa audítora
6.   VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových

vôd o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Červenica pri Sabinove
7.   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady
8.  Rozpočet na roky 2023-2025
9.  Úväzok hlavného kontrolóra
10. Rôzne, Plán kontrol  HK
11. Záver

K bodu 1 - Otvorenie

Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom zložení a s určeným novým
zástupcom starostu, ktorým sa stal Ing. Radovan Kmec otvoril a prítomných privítal starosta
obce Ing. Pavol Spodník, o 18:00 hodine.

Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený v pozvánke na
OZ, doplnený o doručený Plán kontrol HK..

K návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia
jednohlasne schválili.
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K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Radovan Kmec a p.Jozef
Matvija. Za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Kuchára a p. Milana Bujňáka.. Voľba
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bola jednohlasne schválená.

K bodu 3 – Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 22.11.2022 prečítal p .Ing. Peter Baňas
.

Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení  jednohlasne na vedomie.

K bodu 4 – Rozpočtové opatrenie č.3

S rozpočtovým opatrením č. 3 sa oboznámili poslanci prostredníctvom internetu, opatrenie
prečítala p. Mgr. Mária Perháčová a vyjadrenie k úpravám niektorým položiek v rozpočte z
roku 2022 poskytol informácie p. starosta informáciou, že k úpravám došlo z hľadiska plnenia
rozpočtu iba presunom medzi jednotlivými položkami. Rozpočtové opatrenie č.3 poslanci
jednohlasne schválili.

K bodu 5 – Správa audítora

Správu od audítora , ktorým bola za rok 2021 na základe zmluvy o poskytovaní audítorských
služieb p. Ing. Ema Šivecová prečítala a s jej obsahom prítomných oboznámila Mgr. Mária
Perháčová. Správa obsahovala stručné zhodnotenie a bilanciu hospodárenia obce v roku 2021.

Poslanci správu audítora jednohlasne vzali na vedomie.

K bodu 6 - VZN č. 6/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Červenica pri
Sabinove

Starosta obce oboznámil prítomných , že na základe upozornenia prokurátora Okresnej
prokuratúry Prešov č. Pd263/22/7707-3 zo dňa 14.11.2022, bolo nevyhnutné uvedené VZN
navrhnúť ,resp. prijať, lebo obec takéto VZN do t.č. nemala.Z uvedeného dôvodu bol
poslancom doručený predložený návrh vyššie uvedeného VZN č.6/2022, ku ktorému poslanci
nemali pripomienky.

Poslanci úpravu VZN č. 6/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Červenica pri
Sabinove   jednohlasne schválili

K bodu 7 – VZN 7/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady



p. starosta Ing. Pavol Spodník informoval poslancov, že súčasná doba si vyžaduje zmenu a
úpravu existujúceho VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady , keďže sa predpokladá, že zo štátu príde v budúcnosti menej
financií, ktorých výška je ovplyvnená úpravou daňového bonusu. Z dôvodu zvyšujúcej sa
inflácie v celosvetovom meradle a z neustáleho nárastu cien energií a plynu, zvyšujúcich cien
za skládku a zneškodnenie odpadov, sa predpokladá nárast nákladov na riadny chod obce,
školy, škôlky, školskej jedálne. Aj keď obyvateľstvo triedením odpadov prispelo k
hospodárnejšiemu nakladaniu a rovnako tak v súčasnej dobe k dobrej cene za vývoz odpadu,
je nevyhnutná úprava cien, keďže ceny za odpad narastajú a úpravujú sa aj o dotrieďovanie
odpadu. Úprava daní pre obyvateľov je jednou z možností ako prispieť k vyrovnanému
rozpočtu, keďže rozpočet obce na najbližšie roky sa tvorí ako vyrovnaný.Úprava cien daní sa
môže urobiť na základe dodržiavania daných hodnôt, ktoré sú uvedené v prílohe Zákona o
daniach. Obec môže jednotlivé úpravy uskutočniť úpravou %. Návrh navýšenia daní pri
bonite ornej pôdy z 0,4% na 0,5%.Trvalé porasty na 1%, stavebné pozemky zo 6 centov na 10
centov za 1m2.Oslobodenie od platenia daní, ak výška výrubu dane je do 2,-€ na základe
podaného daňového priznania. Poslanci sa pýtali na skutočnosť ako sa stanoví výška daní
maloroľníkom, ako dlho je v katastri uložená nájomná zmluva ako maloroľníci priznávajú
výšku nájomnej pôdy. Starosta poskytol informáciu, že uvedené zmluvy sú v katastri
nehnuteľností uverejnené po dobu 5 rokov  a priznanie podávajú každý rok.
Výška dane za ubytovanie je v hodnote 1,-€. Zatiaľ v Červenici nik neponúka ubytovacie

služby.
Najviac diskusii vyvolala výška o odpadoch. Starosta informoval, že zatiaľ máme najnižšiu
výšku za odpady vďaka MBU(mechanicko-biologickej úprave odpadu čo predstavuje až
50%) Návrh na poplatok za 1 osobu na 18 €. Zľavu si uplatňujú tí,ktorí preukázateľne sa
nezdržiavali väčšiu časť roku mimo obce. Aj teraz bol priznaný návrh na úľavu,ale tí, ktorí
budú žiadať úľavu, budú musieť potvrdením preukázať, že platia odpady inde, tam kde sa
väčšinu roka zdržiavajú. Výška poplatku pre podnikateľov na základe podnetu poslancov zo
60€ schválená na 243,00€ za 1100 l nádobu na odpad. Poslanci ďalej diskutovali o tom,či
postačí triedenie odpadu tak ako to je terau prostredníctvom farebných vriec,alebo navrhovali
farebné popolnice,ako to vidia v niektorých obciach v okolí. P.starosta im vysvetlil, že túto
formu triedenia a skladovania odpadu máme na základe zmluvných podmienok Marius
Pedersen,s ktorý aj naďalej bude zabezpečovať pre nás vývoz a zneškodnenie komunálnych
odpadov. Za stavebný odpad sa určí výška poplatku 50,-€ za 1 tónu.

Poslanci VZN č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady schválili jednohlasne

K bodu 8 –  Rozpočet na roky 2023-2025

Rozpočet na roky 2023-2025 bol zaslaný k nahliadnutiu všetkým poslancom, bol zverejnený
na úradnej tabuli a rovnako tak bol poslaný hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi
Turákovi, ktorý poslal svoje stanovisko k uvedenému rozpočtu. Jeho stanovisko prečítala
Mgr. Mária Perháčová. V správe uviedol, že súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet
na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočností, pričom súčasťou návrhu sú aj údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predošlé 2 roky. V uvedenej správe navrhol,aby poslanci
schválili použitie rezervného fondu na plánované operácie v roku 2023 vo výške 18 000,-€
samostatným uznesením. Na základe jeho odporúčania jednohlasne schválili použitie
finančných prostriedkov z rezervného fondu. Odporučil predložený návrh rozpočtu na rok
2023 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie.



Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2023.

Jednohlasne vzali na vedomie rozpočty na roky 2024-2025.

K bodu 9 - Úväzok hlavného kontrolóra

S návrhom na úpravu úväzku hlavného kontrolóra z 7% na 10% úväzku prítomných
oboznámila Mgr. Mária Perháčová, ktorá zároveň informovala prítomných ako sa upraví aj
mzda hl kontrolóra v závislosti od prijatého úväzku v zmysle §18c ods.1 zákona o obecnom
zriadení.

Poslanci jednohlasne schválili výšku úväzku HK.

K bodu 10 -Rôzne

V rôznom sa na začiatku diskutovania prečítal plán prác na najbližší polrok HK, za ktorý
poslanci jednohlasne odhlasovali.
Starosta upozornil, že na základe URSO sa 1x za 5 rokov upravuje u nás v obci cena vody pre
obyvateľov. Návrh za 1m3 vody cena 0,70 €/1m3. Poslanci odhlasovali uvedenú výšku
poplatku  0,70 €/1m3 odobratej  vody s účinnosťou od 1.1.2023 .
V rôznom ďalej starosta prečítal žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti v Rožkovanoch o
poskytnutie 1000,-€ z prostriedkov obce na rekonštrukciu farskej garáže. Na uvedenú žiadosť
vznika rozpráva, či sa to dá, ak áno či celá výška, alebo či iná čiastka. V závere diskusie
poslanci navrhli odpovedať na žiadosť v zmysle toho,že obec nesmie investovať do cudzieho
majetku, šlo by o porušenie zákona o účtovníctve.
Diskusie k žiadostiam, ktoré doručila p. Džurňáková.I. žiadosť sa týka Verejného osvetlenia.
Vyššie menovaná žiada o dodanie stĺpa s osvetlením,aby jej svetlo svietilo priamo do dvora.
Z rozpravy medzi poslancami vyplynulo, že sa stavebná komisia vyberie priamo k žiadateľke,
aby rozhodli, kde umiestnia stlp s osvetlením. p.Ing. Kuchár a Ing. Kmec sa zhodli vo
vyjadrení, že umiestnenie svetla prispeje k väčšej bezpečnosti. Ing. Kuchár zároveň upozornil,
že malý mostík, ktorý je spojítkom medzi Červenicou a Jakubovou Voľou, že si vyžaduje
nutne opravu. Poslanci sa dohodli, že v termíne riešenia žiadosti p. Džurňákovej, že pôjdu aj k
mostíku a rozhodnú ako na opravu
II. žiadosť p. Džurňákovej sa týka vybudovania chodníka za traťou až k jej domu č. 109.
Vzhľadom na rozpracovanosť projektov v najbližších obdobiach, navrhovaný chodník nie je
naprogramovaný, nie je začlenený v rozpočte, zaradia ho teda v budúcnosti do plánu.
V rôznom sa vytvorila inventarizačná komisia, ktorá pomáha pri inventarizácii na konci
roku.Uvedenú komisiu tvoria títo poslanci: Milan Bujňák, Ing.Radovan Kmec, Jozef Matvija
ml.
Poslanec Ing. Kuchár sa spýtal na využitie priestorov, v ktorých bola zriadená škôlka, pokiaľ
nemala svoju vlastnú budovu. Navrhoval využitie pre stretnutia matiek s deťmi, resp. raz
mesačne stretnutie spoločenstiev,aby boli priestory využívané. Poslanec Ing. Kmec, že nápad
to nie je zlý,ale všetko je dobré, ak to bude ošetrené zmluvou, v ktorej bude uvedená osoba,
ktorá bude zodpovedná jednak za bezpečnosť, za poriadok a zabezpečí aj udržiavanie
miestností v čistote. Týmto sa body rôzneho naplnili.

K  bodu 11-  Záver



Starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a v čase 22:00 ukončil zasadnutie
OZ.

Trvanie zasadania: 19.00  –  21.00 hod.

Overovatelia zápisnice:                                                   Starosta obce:
Ing. Ján Kuchár Ing. Pavol Spodník, MBA

p. Milan Bujňák

Zapísala: Mgr. Mária Perháčová




