
Z á p i s n i c a 
zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 9.8.2019 
 
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
              
Program: 
1.   Otvorenie. 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3.   Kontrola uznesení. 
4.   VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Červenica pri Sabinove. 

5.   Rozpočtové opatrenie č. 3. 
6.   Deň otvorených dverí MŠ.  
7.   Diskusia, rôzne. 
8.   Záver. 
 
 
 
1. Šieste riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta 

obce Ing. Pavol Spodník.  
       Zároveň prečítal program zasadania, ktorý bol jednomyseľne schválený. 
 
2. Jednomyseľne bola schválená návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák, Ing. Ján 

Kuchár a za overovateľov zápisnice Peter Leščák a Marek Fecko. 
 
3. Kontrolu uznesení OZ č. 45/2019 – 51/2019 z piateho zasadania zo dňa 31.5.2019 urobil 

Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesenia na vedomie. 
 
4. 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 
1.9.2019. 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. Návrh VZN prečítal Ing. Ján Brendza, poslanci predložený návrh VZN 
schválili. 

 
5. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2019, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej 
sume 36 388,- Eur. Návrh na zmenu rozpočtu predstavoval pohyby na jednotlivých 
položkách v príjmoch aj výdavkoch. Starosta konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný 
na celkovú sumu 770 300,- Eur. Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového 
opatrenia č. 3/2019. 

 
6. Deň otvorených dverí MŠ 

- poslanci OZ si rozdelili úlohy na prípravách dňa otvorených dverí týkajúcich sa 
občerstvenia, zabezpečenia stanu a lavičiek, ozvučenia, atrakcií pre deti – maľovanie 
na tvár, skákací hrad, futbalový turnaj, zabezpečenie cien pre víťazov turnaja 



 
 
7.  D i s k u s i a ,  r ô z n e :       
 
 - starosta obce – informoval poslancov o tom, že je potrebné opraviť chodník na 
cintorín 

- Ing. Ján Kuchár – bolo by vhodné urobiť aj nákres uličiek na cintoríne, návrh 
spracuje v spolupráci s Marekom Feckom 

 
 
- Ing. Radovan Kmec  
   - informoval prítomných o tom, že cesta za traťou je na niekoľkých miestach prasklá 
   - včely p. Jozefa Vargu ohrozujú občanov na prechádzke, je potrebné osloviť              

                 vlastníka o možnostiach (napr. premiestnenia)  
              - navrhol informovanie občanov nielen prostredníctvom miestneho rozhlasu, ale aj                
                formou sms pre prípadných záujemcov 
 
 
8. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 
 
 
 
Trvanie zasadania:  18,30 – 21,00 hod.  
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Leščáková 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Peter Leščák  
 
    Marek Fecko   

   
 
 
 
 
Ing. Pavol Spodník 

                   starosta obce 
 
 
 
 


