
Z á p i s n i c a 
zo 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 31.5.2019 
 
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
              
Program: 
1.   Otvorenie. 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3.   Kontrola uznesenia. 
4.   Rozpočtové opatrenie č. 2. 
5.   Spolufinancovanie projektov MV SR. 
6.   Dodatok č. 1 k Zmluve 593/10/2012 VVS.  
7.   Diskusia, rôzne. 
8.   Záver. 
 
 
 
1. Piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce 

Ing. Pavol Spodník.  
       Zároveň prečítal program zasadania, ktorý bol jednomyseľne schválený. 
 
1. Jednomyseľne bola schválená návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák, Michal Varga a 

za overovateľov zápisnice Ing. Ján Brendza a Ing. Radovan Kmec. 
 
2. Kontrolu uznesení OZ č. 37/2019 – 44/2019 zo štvrtého zasadania zo dňa 12.4.2019 

urobil Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesenia na vedomie. 
 
3. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2019, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej 
sume 28 732,- Eur. Návrh na zmenu rozpočtu predstavoval pohyby na jednotlivých 
položkách v príjmoch aj výdavkoch. Starosta konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný 
na celkovú sumu 733 912,- Eur. Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového 
opatrenia č. 2/2019. 

 
4. Ing. Radovan Kmec informoval prítomných o 2 výzvach Ministerstva vnútra SR:  
 
a) Výzva číslo V. Prezídia Hasičského a Záchranného zboru 2019.  

Do tejto výzvy ba sa mohla obec zapojiť projektom s názvom „Prístavba k objektu garáže 
a skladov požiarnej ochrany – II.etapa  (je potrebné 5 %-né spolufinancovanie 
z vlastných zdrojov) 

 
Poslanci OZ jednomyseľne schválili:  

- spolufinancovanie výdavkov vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z 
vlastných prostriedkov 
- záväzok obce Červenica pri Sabinove, že po dobu 10 rokov od dokončenia stavebných 
úprav nezmení vlastnícke právo stavby so súpisným číslom 205 
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- záväzok obce Červenica pri Sabinove, že po dobu 10 rokov od dokončenia stavebných 
úprav a udržiavacáích prác nezmení účel stavby  
 

b) Výzva č. IV. Prezídia Policajného zboru 2019 
V rámci tejto výzvy by mohla obec žiadať o dotáciu na projekt „Zlepšenie materiálno-
technického zabezpečenie Dobrovoľného hasičskéh zboru obce pri pátraní po 
nezvestných a hľadaných osobách a pri záchrane života, zdravia majetku a životného 
prostredia“. Išlo by o zakúpenie univerzálneho terénneho vozidla s kabínou 
s vykurovaním a príslušenstvom. 

 
Poslanci OZ jednomyseľne schválili:  
- spolufinancovanie výdavkov vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných 
prostriedkov 

 
6.   Hlavná kontrolórka obce prečítala Dodatok č. 1 k Zmluve 593/10/2012 VVS o výkone 
majetku obce, ktorý hovorí  o zmene doby účinnosti zmluvy – do 30.6.2019. Dodatok 
poslanci jednomyseľne schválili, je priložený k zápisnici. 
 

7.  D i s k u s i a ,  r ô z n e :       
 
 - starosta obce – oznámil prítomným, že sa konalo pracovné stretnutie KDI – OS 
Nižné rovné a prečítal zápisnicu zo stretnutia, obec zabezpečí vypracovanie urbanistickej 
štúdie pozemkov a funkčné a priestorové využitie územia 
 - Ing. Ján Kuchár – navrhol, aby vlastníci pozemkov odovzdali obci skolaudovanú 
cestu, vydávanie stavebných povolení pre RD až po skolaudovaní cesty nie je dobré riešenie 
 - Michal Varga – vybudovať cestu po prvý RD alebo približne 10 m od hlavnej cesty 
aby bola možná kolaudácia, zvyšok ostane ako prašná cesta 
 - starosta obce – je potrebné zabezpečiť, aby neboli zablokované prístupy na ostatné 
pozemky,  vlastníci susedných nehnuteľností p. Berdisová, p. Štelbaský nesúhlasia 
s umiestnením zastávky SAD pred ich parcelami 
 - Ing. Ján Kuchár – p. Smatana pri vypracovaní projektu napojenia na cestu I. triedy 
musí odkomunikovať s vlastníkmi susedných pozemkov bod napojenia a umiestnenie 
zastávky SAD, vlastníci pozemkov zabezpečia vypracovanie projektu 
 
 - starosta obce – odvodnenie cesty I.triedy – projektant predložil cenovú ponuku na 
PD vo výške 4950,- € 
 - Ing. Ján Kuchár – navrhuje odkúpiť časť pozemoku od p. Kovalíka na vybudovanie 
chodníka  
 - starosta obce – uvedený úsek je potrebné riešiť samostatnou PD 
 - Marek Fecko – nakoľko sa jedná o dlhodobý problém, v súčasnosti navrhuje vyčistiť 
aspoň rigoly pod chodníkom, nakoľko voda špliecha okrem iného na elektromery a plynové 
prípojky, čím spôsobuje dezolátny stav chodníka, v prípade občanov, ktorí umožnia 
pretekanie vody na ich pozemok, zvážiť možnosť poskytnúť úľavu na dani z pozemkov 
 - Ing. Ján Kuchár – navrhuje urobiť PD na rekonštrukciu časti chodníka za RD č. 93 
 - starosta obce – predpokladá, že SSC dá podmienku na odvodnenie aj tejto časti 
chodníka 
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8. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 
 
 
 
Trvanie zasadania:  18,30 – 21,30 hod.  
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Leščáková 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Ing. Ján Brendza  
 
    Ing. Radovan Kmec   

   
 
 
 
 
Ing. Pavol Spodník 

                   starosta obce 
  
 


