
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 23. 04. 2020 
 
Prítomní:  Ondrej Mihňák, starosta obce 
 Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 

Poslanci: Ľuboš Jančár 
 Ing. Ľubomír Košík  
 Jozef Melega 
 Mgr. Cyril Olejník  
 Peter Synalik 
 Ing. Dalibor Šefčík  
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie  
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
  3. Schválenie programu 
  4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
  5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
  6. Návrh rozpočtu na rok 2020 
  7. Žiadosť o finančný príspevok v sume 200,- € na hygienické pomôcky pre Kristiána Jančára 
  8. Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 
  9. Oboznámenie s dodatkom č. 3 k Zmluve o spolupráci pre podaktivitu  „Asistencia pri     
      Vysporiadaní pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ 
10. Diskusia 
11. Záver  
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal 
prítomných 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 Jozef Melega a Mgr. Cyrila Olejníka 
 
3. Schválenie programu  
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol následne schválený uznesením č. 
05/2020.  
za:  Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,  

Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 



4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z minulých zasadnutí OZ.  
S OÚ Smižany bola uzatvorená kúpna zmluva na drevené mantinely na klzisko, mantinely boli 
vyplatené, po prevezení budú uložené na futbalovom ihrisku. 
Na podané žiadosti o vysporiadanie pozemkov SPF nereaguje.   
 
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, v rámci ktorej oboznámil prítomných 
s vykonanými kontrolami v roku 2019, s výsledkami týchto kontrol, so stanoviskami 
vypracovanými v roku 2019 ako aj s ostatnou svojou činnosťou v rámci plnenia úloh hlavného 
kontrolóra obce.  
Poslanci OZ zobrali túto správu na vedomie uznesením č. 06/2020    
za:  Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,  

Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
 
6. Návrh rozpočtu na rok 2020 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných poslancov OZ z návrhom rozpočtu obce na rok 2020, ktorý bol poslancom 
OZ zaslaný emailom pred konaním zasadnutia OZ.  

Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
predložil Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu. Zároveň uviedol, že vzhľadom 
na pandémiu koronavírusu COVID-19 a následnú ekonomickú krízu je veľký predpoklad zníženia 
podielových daní, čo do značnej miery ovplyvní príjmovú stránku rozpočtu obce. 
V rámci diskusie k rozpočtu kontrolór upozornil na skutočnosť, že v blízkej budúcnosti náklady na 
vývoz a skladovanie odpadu porastú (cena závisí aj od miery vytriedenia odpadu, ktorá je v našej 
obci nízka). 

Ing. Dalibor Šefčík 
uviedol, že od roku 2021 bude mať každá obec povinnosť vytvoriť podmienky a zabezpečiť 
triedenie a zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Túto povinnosť nebude mať jedine 
v prípade, že preukáže, že 100% obyvateľov zhodnocuje kuchynský odpad napr. kompostovaním. 

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je možné určiť výšku krátenia podielových daní, následne 
poslanci hlasovali o predloženom rozpočte obce na rok 2020 a schválili ho uznesením č. 07/2020.  
za:  Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,  

Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
 
7. Žiadosť o finančný príspevok v sume 200,- € na hygienické pomôcky pre Kristiána Jančára 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných poslancov OZ so žiadosťou p. Lenky Jančárovej o príspevok obce na nákup 
hygienických pomôcok pre syna Kristiána Jančára. 
Následne poslanci OZ schválili poskytnutie jednorazového príspevku obce vo výške 200,- € 
uznesením č. 08/2020. 
za:  Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,  

Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 



8. Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných zo žiadosťou TJ Sokol o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 vo 
výške 4 000,- €. 

Jozef Melega 
poslancom OZ vysvetlil, že pôvodne plánovanú žiadosť na výšku dotácie vo výške 8 000,- 
prepracovali vzhľadom k tomu, že z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 je zrušená jarná 
časť futbalových súťaží  a preto je požadovaná polovičná čiastka . Zároveň uviedol, že je 
vypracovaná Správa o hospodárení TJ Sokol Chrasť, ktorú rozpošle poslancom OZ. 

Poslanci OZ následne uznesením č. 09/2020 schválili dotáciu pre TJ Sokol Chrasť na rok 2020 vo 
výške 4 000,- €.  
za:  Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,  

Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
 
9. Oboznámenie s dodatkom č. 3 k Zmluve o spolupráci pre podaktivitu  „Asistencia pri     
Vysporiadaní pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ 

Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných s návrhom dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pre podaktivitu „Asistencia 
pri vysporiadaní pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.“  

Ing. Ľubomír Košík 
požiadal p. starostu, aby podrobne zistil, aké činnosti súvisiace s touto zmluvou, boli vykonané 
(geodetmi, právne poradenstvo,...). Upozornil na obozretnosť pri podpisovaní dodatkov a z toho 
vyplývajúcich záväzkov obce. 

Ing. Dalibor Šefčík 
uviedol, že z podkladov, ktoré sú k dispozícií, sa obec zaviazala zapojiť do „balíka národných 
projektov (NP),“ ktorý pozostáva z troch povinných NP a to: 

- Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít (MRK) 

- Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK 
- Podpora vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK      

Ondrej Mihňák, starosta obce 
oznámil, že dodatok nepodpíše z dôvodu, že nie je jednoznačné, aké záväzky, predovšetkým 
finančné, z dodatku vyplývajú. 
 
10. Diskusia 

Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných so žiadosťou prevádzkovateľa Šport baru o odpustenie nájmu za mesiac apríl 
2020 vzhľadom k nutnosti zatvorenia prevádzky počas pandémie. Poslanci OZ súhlasili. 

Ďalej oboznámil prítomných, že členovia DHZ vykonali dezinfekciu proti koronavírusu 
predovšetkým v blízkosti rómskej osady a na iných verejných priestranstvách  (v blízkosti predajne 
potravín, pred obecným úradom,...), Zároveň uviedol, že počas víkendu 25.-26. apríla 2020 
prebehne testovanie občanov z rómskej osady. Kritéria výberu občanov zatiaľ nepozná, priebežne 
nahlasuje všetkých občanov, o ktorých je vedomosť, že sa vrátili zo zahraničia.   
 
Jozef Melega 
Poukázal na nevyhnutnosť zakúpenia kosačky na kosenie futbalového ihriska, ktoré je potrebné 
udržiavať aj počas zrušenej jarnej časti futbalových súťaží. Dohodol s p. starostom, že si dohodnú 



termín v predajni so záhradnou technikou. 

Ďalej požiadal o vysvetlenie, prečo sú rozhodnutia o výmere daní a poplatkoch za vodu, zasielané 
poštou „doporučene.“ Poslanci sa zhodli, že takéto zasielanie, predovšetkým v čase pandémie, nie 
je šťastným riešením a požiadali p. starostu o zastavenie takéhoto spôsobu zasielania. Zároveň to 
zvyšuje výdavky obce, ktoré nie sú nevyhnutné. Rozhodnutia požiadali zasielať poštou iba 
občanom, ktorí majú nedoplatky, príp. nie je možný iný a lacnejší spôsob doručenia. 

Požiadal tiež starostu obce zabezpečiť, aby sa v prípade poruchy vodovodu, podieľala na odstránení 
poruchy a predovšetkým na uhradení nákladov s tým spojených, aj obec Vítkovce, keďže časť obce 
Vítkovce je napojená na spoločný vodovod. 

Mgr. Cyril Olejník 
Požiadal, aby tak, ako bolo dohodnuté na zasadnutí OZ v roku 2019, príspevky na centra voľného 
času (CVČ) poskytované rezortom školstva, ktoré dostáva obec pre každého žiaka vo veku 5 – 15 
rokov, boli sledované samostatne a aby boli používané výhradne pre deti (v prvom rade na 
financovanie CVČ, ak tieto niektoré dieťa navštevuje, ostatné prostriedky na financovanie aktivít 
pre detí). Ak je to potrebné, navrhol viesť tieto prostriedky na samostatnom účte, aby boli použité 
výhradne na tieto účely. 

Ďalej navrhol, aby k údajom z faktúr, ktoré sú zverejňované na webovej stránke obce boli z dôvodu 
transparentnosti prikladané podrobné  dodacie listy, príp. podrobné súpisy prác s uvedením miesta 
práce, hodinovej sadzby, sadzby za km a pod. 

Poslanci OZ uznesením č. 10/2020 schválili zverejňovanie dodacích listov a súpisov vykonaných 
prác k jednotlivým faktúram a to s účinnosťou od 1. 5. 2020. 
za:  Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,  

Ing. Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
 
Ing. Dalibor Šefčík 
požiadal starostu obce, aby v spolupráci s pracovníčkou stavebného úradu pripravil prehľad stavieb 
obce, ktoré boli v minulosti rozpracované, či už v štádiu projektovej prípravy, inžinierskej činnosti, 
resp. bolo vydané stavebné povolenie.  

 
          
Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  
 
 
Zapísal: Ing. Ľubomír Košík ............................................  

Overovatelia:  Ľuboš Jančár ............................................  

 Peter Synalik ............................................  

 
 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 23. 04. 2020     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 23. 04. 2020 časť 
 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 23. 04. 2020 
 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ Volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 

Jozef Melega 
Mgr. Cyril Olejník 

 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
B/ Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 05/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 23. 04. 2020  
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 06/2020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 07/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2020. 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 08/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový príspevok obce pre Kristiána Jančára určený na nákup 
hygienických pomôcok vo výške 200,- €.  
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 09/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre TJ Sokol Chrasť na rok 2020 vo výške 4 000,- €.  
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  



Uznesenie č. 10/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povinnosť zverejňovať na webovej stránke obce k faktúram aj 
dodacie listy a súpisy prác a to s účinnosťou od 1. 5. 2020.  
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 23. 04. 2020    Ondrej Mihňák 
            starosta obce  


