
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 03. 01. 2020 
 
Prítomní:  Ondrej Mihňák, starosta obce 
 Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
  
Poslanci: Katarína Jančárová 
 Ľuboš Jančár 
 Ing. Ľubomír Košík  
 Jozef Melega 
 Mgr. Cyril Olejník  
 Peter Synalik 
 Ing. Dalibor Šefčík  
Občania: podľa prezenčnej listiny   
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie  
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice  
  3. Schválenie programu 
  4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
  5. Prejednanie prenájmu Šport baru 
  6. Diskusia 
  7. Záver  
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal 
prítomných občanov, poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) a hlavného kontrolóra 
obce Ing. Františka Stanislava.  
 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice  

Starosta obce Ondrej Mihňák určil za: 
- zapisovateľa Ing. Ľubomíra Košíka  
- za overovateľov zápisnice Ľuboša Jančár a Petra Synalika 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Katarína Jančárová a Ing. Dalibor Šefčík 
 
3. Schválenie programu 

Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ . Zároveň navrhol jeho doplnenie o body: 

- Odpredaj obecného pozemku p. Matúšovi Vojtillovi 
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020  

 
Po opätovnom prečítaní doplneného programu vyzval poslancov a hlavného kontrolóra na jeho 
možné doplnenie, prípadne pripomienkovanie.  
Program po doplnení jednohlasne schválený.  
 
 



4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 

Ondrej Mihňák, starosta obce 
Vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia OZ. 
 
5. Prejednanie prenájmu Šport baru 

Ondrej Mihňák, starosta obce 
Oboznámil prítomných s plánovaným vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku 
obce – Šport bar pri futbalovom ihrisku za podmienok, ktoré boli dohodnuté na poslednom 
zasadnutí OZ. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude uskutočnené 7. 1. 2020 a to zverejnením 
na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Chrasť nad Hornádom. Doručené návrhy vyhodnotí 
trojčlenná komisia  zvolená z poslancov OZ a to Ľuboš Jančár, Jozef  Melega a ing. Dalibor Šefčík. 
Následne dal p. starosta hlasovať o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže s uvedenými 
podmienkami.    

za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, 
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
Podmienky a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže boli schválené (uznesenie č. 1/2020). 
 
6. Odpredaj obecného pozemku p. Matúšovi Vojtillovi 

Ondrej Mihňák, starosta obce 
Oboznámil prítomných, že rokoval s p. Matúšom Vojtillom o odpredaji pozemku vo vlastníctve 
obce p. č. 782/6 o výmere 681 m2, o odkúpenie ktorého požiadal v roku 2019.  P. Matúš Vojtilla 
súhlasí s odkúpením pozemku za dohodnutú cenu 3,- EUR/m2.  
Následne dal p. starosta hlasovať o odpredaji pozemku za uvedenú cenu. 

za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, 
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
Odpredaj pozemku bol schválený (uznesenie č. 2/2020). 
 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020  

Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
oboznámil prítomných s návrhom Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 
2020. 

Následne dal p. starosta hlasovať o uvedenom návrhu.  

za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, 
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 bol schválený  (uznesenie č. 
3/2020). 
 
 
 
 
 
 
 



6. Diskusia 

Jozef  Melega 
predniesol poslancom OZ požiadavku TJ Sokol na využívanie sály KD na tréningy v rámci zimnej 
prípravy v prípade nepriaznivého počasia.  

Ing. Ľubomír Košík  
uviedol, na základe skúsenosti s prípravou štefanského posedenia, že sála, predovšetkým jej 
vybavenie (stoly, stoličky, zariadenie kuchyne) je v zlom stave a vyžaduje si investovanie do 
vybavenia. Tiež je potrebné opraviť odpad v kuchyni pod drezom. Určite je potrebné zistiť stav 
inventáru sály KD a kuchyne (možno v rámci inventarizácie majetku obce) a následne túto 
problematiku riešiť. Buď chceme mať zo sály telocvičnu, alebo miesto na konanie spoločenských 
akcií, čo si však vyžaduje investovanie do vyššie uvedeného majetku. 

Mgr. Cyril Olejník 
navrhol, aby na stoloch, ktoré majú kovovú konštrukciu boli vymenené vrchné dosky, čím by sa 
zlepšil ich stav.    

Poslanci sa zhodli, že nateraz je možné poskytnúť sálu na tréningy TJ Sokol, ale iba v prípade  
nevyhovujúcich poveternostných podmienok, kedy nie je možné trénovať vonku. V budúcnosti 
treba problematiku riešiť komplexne. 

P. starosta  dal následne hlasovať o poskytnutí sály KD na tréningy TJ Sokol, poslanci žiadosť 
schválili. 

za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, 
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
 
hostia (Ján Čonka, Igor Dirda a František Dirda) 
predniesli žiadosť o poskytnutie sály KD na nácvik hudobnej skupiny v zložení Ján Čonka, Igor 
Dirda, Zdeno Dirda a František Dirda a to predbežne každý druhý víkend cca 4 hod.  Hudobná 
skupina nemá priestory na skúšanie a potom skúšajú doma, pričom hlukom obťažujú obyvateľov 
v blízkosti rómskej osady. Preto chcú skúšať v uzavretom objekte. 

Poslanci OZ sa po diskusii zhodli, že na skúšku sa hudobnej skupine poskytnú priestory a to v čase 
cca od 16.00 – 20.00 hod každý 2. víkend za obvyklú cenu 4,50 EUR/hod v prípade, ak členovia 
kapely nemajú dlhy voči obci (dane, poplatky).    
 
Ľuboš Jančár 
mal dotaz, akým spôsobom firma, ktorá vyváža komunálny odpad (Brantner Nova s.r.o.) z KUKA 
nádob, vykonáva váženie vyvezeného odpadu, keďže cena za likvidáciu odpadu sa odvíja od počtu 
vysypaných nádob a od hmotnosti vyvezeného odpadu. Často sa pritom stáva, že firma vyváža 
odpad jedným automobilom z viacerých obcí a teda neváži samostatne pre každú obec. 
Poslanci OZ sa zhodli, že túto problematiku treba vyriešiť s firmou Brantner, aby obec platila iba za 
skutočne vyvezený odpad.  

Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a 
zasadnutie ukončil.  
Zapísal/a:  ............................................  
Overovatelia: ............................................  
                      ............................................  
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 03. 01. 2020     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 03. 01. 2020 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom 

dňa 03. 01. 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ Volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 

Katarína Jančárová 
Ing. Dalibor Šefčík 

 

Hlasovanie za: 7  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
B/ Schvaľuje:  

 

Uznesenie č. 01/2020 
Schválenie podmienok a vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti majetku 
obce – Šport bar, Chrasť nad Hornádom 165.  

 

Hlasovanie za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 02/2020 
OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z. n. p. predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Chrasť nad Hornádom a to parc. KN-C č. 782/6 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 681 m2, vedenej na LV č. 1 do výlučného vlastníctva p. 
Matúša Vojtillu, bytom Chrasť nad Hornádom 41 za kúpnu cenu 3,- EUR/m2, v celkovej kúpnej 
cene 2043,- EUR z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný 
pozemok je užívaný, obhospodarovaný a zveľaďovaný rodinou p. Matúša Vojtillu niekoľko rokov a 
prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom 
na tvar, rozmery a možnosti využitia pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb. Náklady spojené 
so zápisom do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci. 

Hlasovanie za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 03/2020 
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020  

 

Hlasovanie za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 03. 01. 2020    Ondrej Mihňák 
           starosta obce 


