
Z á p i s n i c a 
zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 18.10.2019 
 
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
              
Program: 
1.   Otvorenie. 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3.   Kontrola uznesení. 
4.   Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. 
5.   Eurovelo 11 
6.   Nájomná zmluva ŽSR. 
7.   Zmluva o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa. 
8.   Rozpočtové opatrenie č. 4. 
9.   Prevod vlastníckeho práva.  
10.   Diskusia, rôzne. 
11.   Záver. 
 
 
 
1. Siedme 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. Radovan 

Kmec a za overovateľov zápisnice Michal Varga a Ing. Ján Brendza. 
 
3. Kontrolu uznesení OZ č. 52/2019 – 56/2019 zo šiesteho zasadania zo dňa 9.8.2019 urobil 

Ing. Radovan Kmec. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesenia na vedomie. 
 

4. Ing. Radovan Kmec prečítal Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce 
Červenica pri Sabinove, ktorý určuje všeobecné podmienky prevádzky, správcu ihriska. 
Súčasťou je aj harmonogram prevádzky multifunkčného ihriska.  
 
Na úvod tohto bodu vystúpili p. Pribulová a p. Zvijakovou, ktoré upozornili, že ich 
obťažuje zvýšená hladina hluku na multifunkčnom ihrisku a taktiež sa tam stretávajú 
cudzie autá vo večerných hodinách. Z uvedených dôvodov navrhujú postaviť ihrisko 
mimo obytnej zóny – na válkoch. Sú ochotné aj finančne prispieť na vytvorenie nového 
priestoru. P. Zvijaková navrhuje obmedziť čas využívania multifunkčného ihriska a p. 
Pribulová navrhuje určiť otváracie hodiny, ktoré však považuje za dočasné riešenie, 
navrhuje, aby sa multifunkčné ihrisko v budúcnosti využívalo len na účely MŠ a ZŠ.      
P. Kuchár navrhuje sťažovateľom oplotenie z tvárnic do výšky 1,5 m, ktoré by malo 
zabezpečiť odraz zvuku. Po vzájomných návrhoch došlo k upresneniu prevádzkových 
hodín počas jednotlivých dní a mesiacov, pričom bola akceptovaná podmienka 
sťažovateľov, že kolektívne hry musia hrať minimálne 4 hráči.  

 
Poslanci tento prevádzkový poriadok po úprave jednomyseľne schválili. 



 
5. Starosta informoval poslancom o tom, že na projekt Eurovelo 11 bolo zmenené územné 

rozhodnutie – zmena investora zo ZOHT Lipany na jednotlivé obce. Na projekt je 
vypracovaná projektová dokumentácia a obec požiadala o stavebné povolenie. 
Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Je potrebné, aby obec 
schválila: spolufinancovanie vo výške min. 5%, účel, na ktorý sa bude užívať a že sa 
zabezpečí otvorený prístup k využívaniu cyklistickej infraštruktúry pre verejnosť. 
Poslanci tieto body schválili samostatnými uzneseniami. 
 

6. Poslanci boli informovaní o nájomnej zmluve s právom stavby medzi obcou 
a Železnicami Slovenskej republiky. Ide o nájom pozemkom pre výstavbu cyklotrasy pre 
stavbu „Eurovelo 11 v regióne ZOHT, úsek Červenica pri Sabinove – Lipany“. Poslanci 
túto nájomnú zmluvu schválili. 
 

7. Starosta obce informoval poslancov o Zmluve o združení právnických osôb RZ ZMOS 
Horná Torysa, ktorou nevzniká samostatná právnická osoba, ale ide o spoluprácu obcí na 
zmluvnom základe za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. Poslanci túto 
zmluvu jednomyseľne schválili. 
 

8. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 4/2019, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej 
sume 5 215,- Eur. Návrh na zmenu rozpočtu predstavoval pohyby na jednotlivých 
položkách v príjmoch aj výdavkoch. Starosta konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný 
na celkovú sumu 775 515,- Eur. Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového 
opatrenia č. 4/2019. 
 

9. Poslancom prečítal starosta obce list z Okresného úradu v Prešove o vrátení majetku 
evidovaného na Československom štáte a protokol o odovzdaní nehnuteľného majetku 
štátu do vlastníctva obce. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie. 

 
 
10.  D i s k u s i a ,  r ô z n e :     
   
            - p. Slivková – navrhuje premiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na iné miesto, 
resp. zrušiť tieto kontajnery, poukazuje na pohyb cudzích osôb, ktoré pravdepodobne 
dovážajú odpad aj z iných obcí a taktiež na neporiadok okolo kontajnerov 
            - Ing. Kmec – navrhuje zaviesť dvojtýždňový cyklus vývozu odpadu a poskytnúť 
kontajnery iba raz za polrok, resp. raz za kvartál 
            - starosta obce – ak sa nahradí 3-týždňový cyklus 2-týždňovým, zvýšia sa náklady na 
pravidelný vývoz o 1/3, ak nebudú VKK, budú vznikať v obci nelegálne skládky, pričom pri 
VKK je možnosť separovať ich obsah. Čo sa týka BRO, biologický odpad, ktorý je 
spracovaný technikou ZOHT sa zaratáva do separovaného zberu obce, preto sa navrhuje 
vrátiť k už prejednávanému návrhu oplotenia kontajnerov a zabezpečenia osoby, ktorá bude 
dozerať na zber odpadu  
 
  - Michal Varga – je problematické pre osobné motorové vozidlá vychádzať na hlavnú 
cestu v smere od Hanigoviec, je to dosť nepriehľadná križovatka, treba zvážiť výmenu 
zrkadla za väčšie, aby sa zvýšila bezpečnosť na tejto križovatke 
 



- Ing. Ján Kuchár – informoval prítomných, že by bolo vhodné zrezanie krajnice okolo 
cesty od kostola v smere na Lipany po pravej strane, taktiež by bolo treba orezať stromy 
pretože z časti zasahujú do vozovky  
 - starosta obce – je potrebné zvážiť či občania nebudú považovať úpravu zrezania 
krajnice za náhradu chodníka a hlavne zo strany nákladných vozidiel budú vystavení 
väčšiemu riziku, keďže majiteľ zatiaľ nie je ochotní predať časť pozemku 
 

- Ing. Radovan Kmec  
   - bolo by treba určiť akcie na rok 2020 – privítanie Nového roka, ples... 
   - MŠ by si mohla vypratať priestory v pivnici bývalej MŠ               

               - ak sa nevyužívajú priestory, kde bola MŠ na iné účely, mohli by tam cvičiť ženy        
z obce, pretože v telocvični základnej školy nie sú toalety                
             - starosta obce – bolo by potrebné zadefinovať podmienky nájmu, financovania ak by 
bol záujem o prenájom 
 
 
11. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 
 
 
 
Trvanie zasadania:  18,30 – 23,30 hod.  
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Leščáková 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Michal Varga  
 
    Ing. Ján Brendza   

   
 
 
 
 
Ing. Pavol Spodník 

                   starosta obce 
 
 
 
 


