
Z á p i s n i c a   č. 2/2023 

z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  
v Červenici pri Sabinove 

 

 
Dátum a miesto zasadnutia OZ:                                     10.02.2023 v zasadačke OcÚ   
                                                                                            v Červenici pri Sabinove 
 
Prítomní:  
Ing. Pavol Spodník, MBA – starosta obce  
Ing. Radovan Kmec – zástupca starostu 
Ing. Ján Brendza, Milan Bujňák, Peter Leščák, Ing. Ján Kuchár, Jozef Matvija, 
Ing. Peter Baňas - poslanci 
Jana Kohanová - zapisovateľka 
 
 

Program: 
  1.   Otvorenie 
  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3.   Kontrola uznesení 
  4.   VZN č. 1/2023  o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  
        kompetencií na úseku školstva 
  5.   VZN č. 2/ 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku 
        na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ 
  6.   Zásady odmeňovania poslancov  
  7.   Zmluva DINIS, s.r.o. 
  8.   Rôzne 
 
 
K bodu 1 –  Otvorenie 
Druhé  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. Ing. Radovan Kmec a p. Ing. 
Peter Baňas. Za overovateľov zápisnice: p. Ing. Ján Brendza a p. Peter Leščák. Voľba návrhovej 
komisie a overovateľov zápisnice bola jednohlasne schválená.  
 
K bodu 3 – Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení z prvého riadneho zasadania  OZ zo dňa 9.12.2022 prečítal  
p. Ing. Ján Brendza. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení  jednohlasne na vedomie. 
 

K bodu 4 – VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 
originálnych kompetencií na úseku školstva 
Starosta obce oboznámil prítomných, že obec poskytuje normatívny príspevok na žiaka MŠ, 
stravníkov ŠJ a žiaka ŠKD. Na základe zmeny normatívov dal návrh na prijatie nového VZN, 
kde by malo dôjsť k zmene financovania a to podľa predloženého návrhu. 



 
Vzhľadom k tomu, že zo strany poslancov neboli pripomienky, starosta navrhol schváliť 
navrhnuté VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 
originálnych kompetencií na úseku školstva.  
Toto VZN bolo jednohlasne schválené.  
 
K bodu 5  –  VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ 
Starosta obce informoval poslancov o tom, že nastala zmena vo finančných pásmach na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. 
Vzhľadom na to bolo potrebné upraviť VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
Poslanci predložený návrh VZN schválili. 
 
K bodu 6  –  Zásady odmeňovania poslancov 
Starosta obce predložil návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov a na základe pripomienok 
členov kultúrno športovej komisie v súvislosti s náročnosťou organizácie kultúrno športových 
podujatí boli do návrhu zapracované aj nové spôsoby odmeňovania. 
Zmeny sa týkajú tak poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií ako aj zástupcu 
starostu obce. Poslanci o návrhu rokovali. 
Ing. Ján Brendza prišiel s návrhom, aby mali možnosť organizovať či už športové alebo iné 
podujatia mladší občania, aby sa zapájali do akcií, samozrejme za odmenu, poslanec Ing. 
Radovan Kmec podotkol, že dotyčnú osobu je potrebné pridať do komisie a schváliť to 
uznesením. Ing. Ján Kuchár upozornil diskutujúcich poslancov, že nie je vhodné prenášať 
zodpovednosť na ľudí, za akciu nech nesie zodpovednosť člen komisie, s čím súhlasil aj 
poslanec Milan Bujňák.  
 
K bodu 7 –  Zmluva o dielo DINIS, s.r.o 
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác za účelom výstavby 
cyklotrasy v k. ú. Červenica pri Sabinove. Firma, ktorá prišla s najnižšou ponukou je DINIS, 
s. r. o. S otázkou, či je potrebné navýšiť spolufinancovanie projektu prišiel poslanec Ing. 
Kuchár, na čo mu starosta obce odpovedal, že spolufinancovanie je vo výške  12 096,- eur čo 
musí uhradiť obec. Rozdiel medzi  zmluvou o NFP  a víťaznou ponukou je 10 004,- eur, 
o tieto prostriedky budeme žiadať ministerstvo.  
Starosta obce informoval poslancov, že verejného obstarávania sa zúčastnilo 18 firiem. 
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.  
 
K bodu 8 –  Rôzne 
Starosta obce informoval poslancov s ústnym návrhom p. Miženkovej, ktorá prejavila záujem 
o prenájom  obecných priestorov bývalej materskej škôlky. Zámer podnikania – kvetinárstvo. 
Jej ponuka za prenájom priestorov je do 300,- eur za mesiac. Navrhol poslancom aby sa 
k tejto téme vyjadrili.  
Poslanec Ing. Peter Baňas uviedol, že sa treba rozhodnúť, či tieto priestory budeme využívať 
pre obec alebo ich ponúkneme na prenájom. S týmto návrhom súhlasil aj poslanec Ing. Ján 
Brendza. Poslanec Milan Bujňák podotkol, že priestory je potrebné opraviť, s čím súhlasil aj 
p. Ing. Brendza a doplnil, aby sa podpísala zmluva na rok a v budúcnosti sa uvidí čo ďalej.  
Starosta obce podotkol, že najprv treba rozhodnúť či sa priestory prenajmú a potom sa budú 
riešiť ostatné veci. K tejto problematike sa vyjadril poslanec Ing. Radovan Kmec a podotkol, 
že obec nemá iné priestory k dispozícii a prenájmom o tie priestory prídeme.  



Starosta skonštatoval, že treba zvážiť, na čo obec v tejto dobe má. Poslanec Ing. Ján Kuchár 
konštatoval, že priestory bývalej škôlky sú vhodné, hlavne kvôli deťom, na stretávanie sa 
rodín s deťmi a spoločenstiev, miestnosť dôchodcov nevyhovuje a sála KD je momentálne 
veľmi využívaná občanmi na súkromné akcie.  
Starosta obce pripomenul, že treba pozerať na to, ako sa prenájmom priestorov zvýši 
poskytovanie služieb mnohým občanom, nielen starším obyvateľom ale aj mladšej generácii.  
V závere tejto diskusie sa väčšina poslancov zhodla na tom, aby sa priestory prenajali.  
 
V bode rôzne starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov Harmónia 
Chmeľová n. o. pre obyvateľa  obce. Navrhol poskytnúť príspevok vo výške 56,-/ mesiac 
podobne, ako je to aj u ostatných klientov, ktorým sa poskytuje sociálna služba. Poslanci tento 
návrh schválili.  
 
Starosta obce informoval poslancov o tom, že p. Zvijáková ho opäť ústne požiadala, aby bol 
schválený pôvodný prevádzkový poriadok MI. Poznamenal, že výstavbou a sprevádzkovaním 
MI pri Toryse, sa táto zóna odľahčila. Z úrovne miestneho zastupiteľstva odporúčal zvážiť 
tento návrh, pretože pravdepodobne žiadne riešenia nebudú viesť k spokojnosti obyvateľov 
bývajúcich v jeho okolí.  
Poslanec Ing. Brendza takisto informoval prítomných, že po osobnom rozhovore s p. 
Zvijákovou došiel k záveru, nech ihrisko funguje podľa prevádzkového poriadku, ktoré je 
prílohou kolaudačného rozhodnutia a je za to, aby sa vyhovelo návrhu p. Zvijakovej. 
Ing. Radovan Kmec uviedol, že prevádzkový poriadok MI je platný na základe schváleného 
uznesenia č. 177/2022, ktoré je potrebné zrušiť.  
Ing. Ján Brendza dal návrh na zrušenie predmetného uznesenia. Za boli 3 poslanci a 4 sa 
zdržali, takže návrh neprešiel. 
 
K bodu 9 -  Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a v čase 22:00 hod. ukončil zasadnutie 
OZ. 
     
 
 Trvanie zasadania: 19.00 –  22.00 hod. 
 
 
      Overovatelia zápisnice:                                            Starosta obce: 
      Ing. Ján Brendza                                                    Ing. Pavol Spodník, MBA 
                                                 
      Peter Leščák 
                                                                 
      
 
 
      Zapísala: Jana Kohanová 

 

 
 
 
                    



 
 
 
 
 
 
 


