
Z á p i s n i c a 

zo 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 6.12.2019 

 

  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
              
Program: 
1.   Otvorenie. 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3.   Kontrola uznesení. 
4.   Rozpočtové opatrenie č. 5. 
5.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. 
6.   Rozpočet obce 2020 – 2022. 
7.   Úprava vodného. 
8.   Diskusia, rôzne. 
9.   Záver. 
 
 
1. Ôsme 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, Michal Varga a 

za overovateľov zápisnice Marek Fecko a Peter Leščák. 
 
3. Kontrolu uznesení OZ č. 57/2019 – 67/2019 zo siedmeho zasadania zo dňa 18.10.2019 

urobil Marek Fecko. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesenia na vedomie. 
 

4. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 5/2019, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej 
sume 4 860,- Eur. Návrh na zmenu rozpočtu predstavoval pohyby na jednotlivých 
položkách v príjmoch aj výdavkoch. Starosta konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný 
na celkovú sumu 780 375,- Eur. Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového 
opatrenia č. 5/2019. 
 

5. Hlavná kontrolórka prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 
obce Červenica pri Sabinove. V záverečnom stanovisku odporúča Obecnému 
zastupiteľstvu v Červenici pri Sabinove návrh rozpočtu obce na rok 2020 prijať bez 
výhrad a schváliť a návrh rozpočtu obce na rok 2021 a 2022 zobrať na vedomie. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
6. Starosta obce informoval prítomných poslancov o  návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

 
- Ing. Kuchár – je potrebné urobiť odvodnenie ciest pod Briežkami, pri daždi stojí voda 

pri 5 domoch na ceste na celej šírke; zásobovaním obchodu Karmen zo zadu, bude 
zvýšená intenzita dopravy – bude potreba väčšia údržba miestnych komunikácií, 
vybudovanie chodníka 



- Starosta – vyčleniť finančné prostriedky a odvodniť prioritne cestu pri p. Kuchárovi, 
p. Varholikovi, p. Dvorščákovi a p. Vojtekovi 

- Ing. Kmec – bolo by vhodné upozorniť PSK, Slov. vodohospodársky podnik na 
havarijný stav regulácie Hanigovského potoka – finančne náročná investícia 

- Starosta – chodník okolo cesty I68 – je vypracovaná proj. Dokumentácia, ide 
o rozšírenie chodníka na cca 1,5 m za rodinným domom so súpisným číslom 93 

 
Celkový rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný: 

 
bežné príjmy 468 865,- € bežné výdavky 429 955,- € 
kapitálové príjmy 0,- € kapitálové výdavky 53 980,- € 
finančné operácie 40 070,- € finančné operácie 25 000,- € 

príjmy spolu 508 935,- € výdavky spolu 508 935,- € 
rok 2021 
 
bežné príjmy 440 571,- € bežné výdavky 398 301,- € 
kapitálové príjmy 0,- € kapitálové výdavky 17 270,- € 
finančné operácie 0,- € finančné operácie 25 000,- € 

príjmy spolu 440 571,- € výdavky spolu 440 571,- € 
 
rok 2022 
 
bežné príjmy 438 465,- € bežné výdavky 396 295,- € 
kapitálové príjmy 0,- € kapitálové výdavky 17 170,- € 
finančné operácie 0,- € finančné operácie 25 000,- € 

príjmy spolu 438 465,- € výdavky spolu 438 465,- € 
 
Poslanci predložený návrh rozpočtu na rok 2020 jednomyseľne schválili, návrh rozpočtu na 
roky 2021 – 2022 zobrali na vedomie. 
 
7. Úprava vodného 

Starosta informoval poslancom, že obec má zvýšené náklady na údržbu obecného 
vodovodu – odporúča zvýšiť cenu vodného z 0,50 € na 0,60 €/m3. 
 
Poslanci novú cenu vodného schválili, proti bol p. Varga. 

 
8.  D i s k u s i a ,  r ô z n e :     
   
            - starosta  
- navrhol poslancom na schválenie odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 200,- €, poslanci 
odmenu jednomyseľne schválili 
- informoval poslancov o žiadosti Klubu dôchodcov DUBINA o poskytnutie finančného 
príspevku na vykrytie nákladov spojených s dopravou a odmenou pre harmonikárku 
- prečítal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov TJ SOKOL Jakubová Voľa pre deti 
z našej obce, ktoré sú členmi mládežníckeho družstva 
  - poslanci OZ zobrali tieto 2 žiadosti na vedomie 
- prečítal žiadosť p. Margity Pribulovej o vrátenie majetku evidovaného na Československom 
štáte, v ktorej žiada obec o vrátenie alebo odpredaj za symbolickú cenu 1,- €, keďže tento 
majetok nebol vo vlastníctve a užívaní Československého štátu a obce, stále ho užíval Jozef 
Žilka, v súčasnosti ho užíva p. Pribulová so sestrou 



            - je potrebné zistiť či obec môže predať majetok za symbolickú cenu alebo minimálne 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom 
            - poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie 
 
            - Ing. Kmec – prečítal zápis so stretnutia kultúrno-športovej komisie zo dňa 14.9.2019, 
kde bol prejednávaný prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s rodinou p. Zvijáka a p. 
Pribulu; OZ schválili na svojom zasadnutí 18.10.2019 prevádzkový poriadok multifunkčného 
ihriska podľa pripomienok rodiny p. Pribulu; na základe pripomienok došlo k úprave 
navrhovaných časov prevádzky ( z 20.00 na 18.30), taktiež bola splnená podmienka 
k obmedzeniu individuálneho športovania; Obecný úrad v priebehu týždňa zabezpečil 
osadenie tabule s prevádzkovým poriadkom 
    28.11.2019 bol Obecnému úradu doručený návrh na úpravu prevádzky 
multifunkčného ihriska, návrh spočíva v tom, že toto ihrisko má slúžiť pre potreby MŠ a ZŠ, 
inak má byť zatvorené, vrátane víkendov a prázdnin 
  - Ing. Brendza – rodina Pribulových navrhla časy otvorenia multifunkčného ihriska 
a po niekoľkých dňoch nesúhlasila s tým, čo sama navrhla – prevádzkovanie ihriska bolo 
prispôsobené ich podmienkam 
 - Ing. Kmec – ak ustúpime jednej rodine, tlak zo strany väčšiny rodičov detí, ktoré 
navštevujú dané ihrisko, bude oveľa väčší 

- starosta – informoval poslancov, že v roku 2007 bolo vydané povolenie formou 
ohlásenia drobnej stavby; nakoľko sa spochybňuje táto forma povolenia, obec požiada 
o vydanie rozhodnutia o využití územia 
  - Varga – vyvesiť oznam na informačnú tabuľu, že ihrisko je z technických príčin na 
dobu neurčitú zatvorené 
  - Fecko – nesúhlasí s tým, aby bolo ihrisko zatvorené, keďže obec už investovala 
nemalé finančné prostriedky, ak bude mať obec možnosť získať finančné prostriedky na 
vybudovanie nového ihriska, môže postaviť nové, s čím ostatní poslanci súhlasili 
 - poslanci OZ – vyjsť v ústrety deťom v zimnom období – umožniť im využívanie 
telecvične v sprievode dospelej osoby alebo sály kultúrneho domu vo väčšej miere ako 
doteraz na stolný tenis a pod., v prípade väčšieho záujmu vyriešiť individuálne  
                                   - navrhli 2 varianty kde by sa v budúcnosti mohlo postaviť nové ihrisko, 
a to na Válkoch alebo za traťou na obecných parcelách 
 
- poslanci OZ - zamietli návrh p. Pribulu s manželkou na úpravu prevádzky multifunkčného 

ihriska, zdržal sa Kuchár 
- schválili uzatvorenie multifunkčného ihriska na dobu neurčitú 

 
- poslanci OZ – prediskutovali možnosti usporiadania plesu v roku 2020, ktorý sa 

neuskutoční 
 

9. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 
 
 
 
Trvanie zasadania:  18,00 – 22,30 hod.  
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Leščáková 
 
 



Overovatelia zápisnice:    Marek Fecko  
 
    Peter Leščák   

   
 
Ing. Pavol Spodník 

                   starosta obce 


