
Z á p i s n i c a 
z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove, 

konaného dňa 21.1.2022 
 
  

 
Prítomní:  
Ing. Pavol Spodník – starosta 
Milan Bujňák – zástupca starostu 
Ing. Ján Brendza, Ing. Radovan Kmec, Michal Varga 
Mgr. Mária Perháčová – kontrolórka obce 
 
Ospravedlnení: 
Marek Fecko, Ing. Ján Kuchár, Peter Leščák 
 
Program: 
  1. Otvorenie 
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola uznesení 
  4. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie   
      originálnych kompetencií na úseku školstva 
  5. Školský klub detí 
  6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
  7. Diskusia, rôzne 
  8. Záver 
 
 
 
1. Dvadsiate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta  
    obce Ing. Pavol Spodník.                                     
    Zároveň prečítal návrh programu, ktorý bol jednomyseľne schválený. 
 
2. Jednomyseľne bola schválená  návrhová komisia v zložení: Milan Bujňák a Michal Varga a   
    overovatelia zápisnice Ing. Ján Brendza a Ing. Radovan Kmec. 
 
3. Kontrolu uznesení OZ č.153/2021-160/2021 z devätnásteho zasadania zo dňa 3.12.2021    
    prečítal Ing. Radovan Kmec. Poslanci OZ zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 
 
4. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie  
    originálnych kompetencií na úseku školstva poslanci jednomyseľne schválili. VZN je  
    účinné od 1.3.2022. 
 
5. Na základe požiadaviek rodičov – zisťovaný záujem rodičov o ŠKD na školský rok   
    2022/2023 cez Edupage aj prostredníctvom lístkov, riaditeľka ZŠ Mgr. Iveta Kakaščíková  
    navrhuje zriadiť Školský klub detí pri ZŠ Červenica pri Sabinove 130 zaradením do siete  
    škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Výsledky zisťovaného záujmu prostredníctvom  
    lístkov, v školskom roku 2022/2023 je predpokladaný počet žiakov 44, z toho prejavilo   
    záujem  o ŠKD 29 žiakov.  
 
 



    Starosta obce predniesol návrh na prijatie uznesenia o zriadení ŠKD pri Základnej škole 
    v Červenici pri Sabinove 130 a zaradenie do Siete škôl a školských zariadení MŠ. Poslanci  
    nemali k zriadeniu ŠKD žiadne pripomienky a jednohlasne uznesenie schválili. 
 
6. Obecné zastupiteľstvo schválilo platnosť strategického rozvojového dokumentu Program  
    hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (Program rozvoja obce) aktualizácia   
    2015 Červenica pri Sabinove na obdobie do 31.12.2023. 
 
7. Diskusia, rôzne: 
 
Starosta obce – oboznámil poslancov s investíciami, ktoré boli zrealizované v predošlých 
rokoch a predniesol návrh investícií na rok 2022  
 
Investície zrealizované v roku 2020                               Investície zrealizované v roku 2021 
Požiarna zbrojnica                                                             Chodník Pod Briežkami 
Rozšírenie vod. a kanal. siete – I. etapa                            Chodník UFO 
Rozšírenie vod. a kanal. siete – II. etapa                           Ihrisko Torysa         
Chodník I/68 oprava 
Chodník I/68 výstavba 
Komunikácie Pod Briežkami – vetva D 
 
Pripravené  investície na realizáciu 
Autobusové zastávky 
Eurovelo 
Chodník Martančík 
Vodovod II. etapa 
Verejné osvetlenie smer Hanigovce a J. Voľa 
Opravy miestnych komunikácií a chodníkov 
Komunikácia MK 2 
Hanigovský potok 
Odvodnenie cesty I/68 
 
Starosta obce – Realizácia uvedených investícií je podmienená pridelením finančných 
prostriedkov z výziev EÚ a finančných prostriedkov štátu. Ďalej informoval poslancov 
o návrhu Ing. Jána Kuchára, aby v mieste pod cintorínom bol vysadený levanduľový háj. 
Skrášlilo by to prostredie okolo cintorína.  
Michal Varga – Čokoľvek, čo je rastúce, treba sa o to starať. Taktiež je potrebné si uvedomiť, 
či bude z p. Matviju záhradník a bude tento levanduľový háj čistiť a strihať, čo je časovo 
náročné, alebo to bude kosiť jedenkrát až dvakrát v roku. Možno skúsiť na 1/4 alebo 1/5 
plochy a časom sa uvidí. 
Ing. Radovan Kmec – komisia životného prostredia nech zasadne a rozhodne 
Michal Varga – je potrebné si uvedomiť, že výsadba na takej ploche nebude lacná záležitosť 
Ing. Radovan Kmec – Mňa napadá ešte jedna investícia a to uzatvorenie pódia pri HZ, 
zisťoval som predbežné ceny, prvá predbežná cenová ponuka je okolo 10 000 eur. Pódium sa 
znehodnocuje aj vďaka poveternostným podmienkam a vandalom. Ešte by bolo vhodné riešiť 
PD na chodník smerom na PNV. 
Starosta obce – Treba zvážiť čo je nutnejšie, či verejné osvetlenie alebo prekrytie pódia pri 
HZ. Čo sa týka chodníka, tam bude problém s odvodnením. 
Ing. Radovan Kmec – mám na mysli tú časť od p. Marcina do PNV a potom dať prechod na 
druhú stranu 



Ing. Radovan Kmec – na prekrytie pódia pri HZ skúsiť využiť financie z VÚC 
Starosta obce – skúsime podať žiadosť, je potrebné pripraviť žiadosť na kultúru. Taktiež treba 
vyčleniť finančné prostriedky na opravu chodníka od cintorína, smer PNV. 
Milan Bujňák – miestna komunikácia okolo úradu tiež potrebuje opravu, sadla cesta, sú tam 
priehlbiny, po daždi sa tam zadržiava voda 
Ing. Ján Brendza – sa informoval o hraniciach intravilánu 
 
Starosta obce – V súčasnosti nie je možné meniť hranice intravilánu, tieto je možné zahrnúť 
do územného plánu. V nasledujúcom období, ak to pandemická situácia dovolí, plánujeme 
stretnutie so spracovateľom územného plánu obce. 
Ing. Radovan Kmec – chcem sa opýtať na návrh nejakých podujatí v roku 2022, budeme 
niečo riešiť, odber krvi, turnaj a pod.  
Ing. Ján Brendza – môj osobný názor je stretnúť sa, urobiť rozpis, ale veľmi neplánovať, 
uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia 
Ing. Radovan Kmec – informoval sa, ako je to v súčasnosti  so súborom Dubina? 
Starosta obce – p. Petrufová dala návrh, že ak má niekto záujem viesť Dubinu, bude veľmi 
rada 
Michal Varga – zaujímal sa o to, či je darovanie krvi možné robiť aj počas pandémie 
Ing. Radovan Kmec – bol návrh robiť darovanie krvi namiesto soboty v piatok, len neviem, či 
by bol záujem, ale sme otvorení tejto myšlienke 
- bolo by dobré spraviť aspoň jednu akciu napr. guľáš a pozvať nejakú kapelu, urobiť popri 
tom vatru 
Starosta obce – verím, že ľudia by prijali spoločenskú akciu, obzvlášť po takej dlhej dobe,  
akcia „ Červenický kotlík“ je veľmi dobrá, uvidíme čo prinesie budúcnosť 
 
10. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Trvanie zasadania: 17.00  –  18.30 hod. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                             Starosta obce: 
Ing. Ján Brendza                                                     Ing. Pavol Spodník 
                                                  
Ing. Radovan Kmec 
                                        
                                        
 
Zapísala: Jana Kohanová 
 
                    
 
 
 
 
    
      
 


