
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom

konaného dňa 28. 02. 2019 

Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce

Poslanci: Katarína Jančárová 
Ing. Ľubomír Košík 
Mgr. Cyril Olejník 
Peter Synalik
Ing. Dalibor Šefčík 
Ing. Marián Šefčík 
Matúš Vojtilla

+ hostia, občania

Program: 
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu
4. Oboznámenie s finančným stavom obce
5. Prejednanie členstva v občianskom združení Miloj Spiš 
6. Voľba členov do obecných komisií 
7. Voľba členov do rady MŠ a ZŠ
8. Voľba zodpovednej osoby pre fungovanie KSC
9. Úprava poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
10. Prejednanie fungovania Šport baru
11. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie TJ Sokol z rozpočtu obce
12. Schválenie vyradenia a likvidácie neupotrebiteľného majetku obce – školskej jedálne
13. Zvolenie nových zástupcov na prevádzkovanie klubovne DHZ v KSC
14. Diskusia 
15. Záver 

1. Otvorenie
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril  a  viedol starosta obce Ondrej  Mihňák, ktorý privítal
prítomných  poslancov  obecného  zastupiteľstva  (ďalej  len  „OZ“),  hlavného  kontrolóra  obce
Ing. Františka Stanislava a ostatných prítomných. 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 
Starosta obce Ondrej Mihňák určil za:

- zapisovateľa Ing. Ľubomíra Košíka 
- za overovateľov zápisnice Katarínu Jančárovú a Ing. Dalibora Šefčíka

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Mgr. Cyril Olejník a Matúš Vojtilla.

3. Schválenie programu
Starosta obce Ondrej Mihňák 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. Zároveň navrhol jeho doplnenie o body:



- Sprava o kontrolnej činnosti za rok 2018,
- Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
- Prejednanie žiadosti o prenájom sály KD od TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
- Prejednanie Zmluvy o poskytnutí NFP – projekt Obecné komunitné centrum v obci Chrasť 

nad Hornádom

Ing. Marián Šefčík
navrhol vymeniť poradie prerokovania bodov programu č.10 a č.11.
za: Katarína Jančárová, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor 

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený.

Ďalej navrhol doplniť bod programu
- Prehodnotenie rozsahu výkonu – úväzku starostu 

za: Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: Peter Synalik, Katarína Jančárová, Ing. Dalibor Šefčík,
zdržal sa: -
Návrh schválený.

4. Oboznámenie s finančným stavom obce
Ondrej Mihňák, starosta obce
Informoval o finančnej situácií obce. Upozornil, že ku dňu 31. 12. 2018 zostali neuhradené faktúry
v celkovej výške cca 79 000 €. Postupne sú uhrádzané faktúry, prioritne za energie a média (voda,
plyn). Taktiež informoval o splácaní dlhu spoločnosti GASMONTA Vranov nad Topľou z obdobia
plynofikácie obce.

Ing. Marián Šefčík
Požiadal starostu obce o zistenie stavu splátky istiny spoločnosti GASMONTA. Zároveň navrhol
starostovi obce vstúpiť do jednania s uvedenou spoločnosťou za účelom odpustenia časti dlhu, príp.
odpustenia časti úrokov. 

5. Sprava o kontrolnej činnosti za rok 2018
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
predniesol  Správu  o kontrolnej  činnosti  za  rok  2018.  Oboznámil  prítomných  so  zameraním
jednotlivých  kontrol,  o ich  výsledkoch  a o odporúčaniach  na  odstránenie  zistených  nedostatkov.
Informoval  prítomných  o spracovaných  odborných  stanoviskách  a ostatných  vykonaných
činnostiach v roku 2018. 
OZ zobralo prednesenú správu na vedomie.
za: Katarína Jančárová, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor 

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -

6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom na 
obdobie 1. polroku 2019. 
za: Katarína Jančárová, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor 

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla



proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený (uznesenie č. 1)

7. Prehodnotenie rozsahu výkonu – úväzku starostu 
Ing. Marián Šefčík
navrhol starostovi obce vzhľadom na zlú finančnú situáciu obce zvážiť možnosť zníženia rozsahu
výkonu  –  úväzku  starostu  na  nižší  ako  100% úväzok,  čo  je  počas  funkčného  obdobia  možné
vykonať len na návrh starostu s tým, že v prípade dobrého hospodárenia obce a dobrých výsledkov
činnosti,  by bolo možné opäť schváliť  100 % úväzok,  príp.  aj  zvýšiť  tabuľkový plat  v zmysle
Zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Ondrej Mihňák, starosta obce
vysvetlil,  že  momentálne  vzhľadom na  rozsah  a  náročnosť  práce  nevidí  dôvod  na  znižovanie
úväzku a poznamenal, že ani v minulých volebných obdobiach nebol úväzok znižovaný.
 
8. Prejednanie členstva v združení Miloj Spiš
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil  prítomných s členstvom v združení  Miloj  Spiš,  oznámil  zvýšenie  ročného členského
príspevku, ktorý bol stanovený vo výške 0,60 € / obyv.. 
Poslanci OZ sa dohodli, že tento bod bude prerokovaný na najbližšom obecnom zastupiteľstve, po
podrobnejšom oboznámení sa z podmienkami a s fungovaním uvedeného združenia. 

9. Voľba členov do obecných komisií 
Ondrej Mihňák, starosta obce
navrhol do Komisie  na ochranu verejného záujmu pri  výkone verejných funkcii  Ing.  Ľubomíra
Košíka, Mgr. Cyrila Olejníka a Matúša Vojtillu.
za: Katarína  Jančárová,  Ing.  Ľubomír  Košík,  Mgr.  Cyril  Olejník,  Peter  Synalik,  Ing.  Dalibor

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený (uznesenie č. 2)

Ing. Marián Šefčík
navrhol vytvorenie Komisie pre šport a kultúru a za jej predsedu Ing. Dalibora Šefčíka. Ing. Dalibor
Šefčík sa k návrhu vyjadrí na budúcom zasadnutí OZ. 

Poslanci OZ sa dohodli, že v prípade potreby môžu byť v budúcnosti vytvorené ďalšie komisie.

10. Voľba členov do rady MŠ a ZŠ
Ondrej Mihňák, starosta obce
navrhol nominovať za do rady MŠ a ZŠ Ing. Ľubomíra Košíka.
za: Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Marián Šefčík, 

Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: Ing. Ľubomír Košík
Návrh schválený (uznesenie č. 3)

11. Voľba zodpovednej osoby pre fungovanie KSC
Ondrej Mihňák, starosta obce
navrhol,  aby  boli  určené  osoby  zodpovedné  za  fungovanie  a kontrolu  dodržiavania  poriadku
v budove  kultúrno-spoločenského  centra  (KSC).  Po  dotaze  poslancov  OZ  ozrejmil  terajšie



využívanie  jednotlivých  miestnosti  –  na  poschodí  sú  dve  miestnosti  využívane  členmi
dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) a knižnica, na prízemí je väčšia miestnosť s pingpongovým
stolom a menšia miestnosť využívaná hudobnou skupinou Crazy. 
Starosta obce navrhol poslanca Mgr. Cyrila Olejníka ako osobu určenú na kontrolu dodržiavania
pravidiel a poriadku využívania KSC. 
za: Katarína  Jančárová,  Ing.  Ľubomír  Košík,  Mgr.  Cyril  Olejník,  Peter  Synalik,  Ing.  Dalibor

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený (uznesenie č. 4)
 

12. Úprava poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
Ondrej Mihňák, starosta obce
navrhol zmenu vybraných poplatkov za prenájom a využitie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Poslanci OZ po podaní následných návrhov na úpravu niektorých poplatkov schválili úpravu výšky
poplatkov.
za: Katarína  Jančárová,  Ing.  Ľubomír  Košík,  Mgr.  Cyril  Olejník,  Peter  Synalik,  Ing.  Dalibor

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený (uznesenie č. 5)
 
13. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie TJ Sokol z rozpočtu obce
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných zo žiadosťou TJ Sokol o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a to vo výške 
8000 €. Vzhľadom k tomu, že obec ešte nemá schválený rozpočet na rok 2019, táto žiadosť bude 
prorokovaná až po schválení rozpočtu. 

14. Prejednanie fungovania Šport baru
Ing. Marián Šefčík
oboznámil prítomných s fungovaní Šport baru pri futbalovom ihrisku, ktorý využíva na základe
nájomnej  zmluvy  TJ  Sokol.  Upozornil  tiež,  že  uzamknutím  dverí  z baru  do  sály  KD  bol
znemožnený prechod k toaletám, ktoré na základe zmluvy má právo využívať obsluha aj zákazníci
baru. V prípade, že nie je záujem o ďalšie fungovanie šport baru tak, ako doteraz, príp. by bol iný
záujemca  o nájom  a prevádzkovanie  baru,  TJ  Sokol  je  ochotný  akceptovať  výpoveď  zmluvy
s výpovednou lehotou. 
Poslanci  OZ sa zhodli, že na podmienkach fungovania Šport  baru sa momentálne nič nemení a
starosta obce prisľúbil opätovné sprístupnenie toaliet cez sálu KD.    

15. Schválenie vyradenia a likvidácie neupotrebiteľného majetku obce – školskej jedálne
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil  poslancov  OZ s návrhom vyradenia  a likvidácie  neupotrebiteľného  majetku  obce  zo
školskej jedálne podpísaným likvidačnou komisiou. Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
za: Katarína  Jančárová,  Ing.  Ľubomír  Košík,  Mgr.  Cyril  Olejník,  Peter  Synalik,  Ing.  Dalibor

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený (uznesenie č. 6)



16. Zvolenie nových zástupcov na prevádzkovanie klubovne DHZ v KSC
Ondrej Mihňák, starosta obce
navrhol ako zástupcu na prevádzkovanie klubovne DHZ v KSC Matúša Vojtillu. Ďalší  zástupca
z členov DHZ bude stanovený po schôdzi DHZ.
za: Katarína  Jančárová,  Ing.  Ľubomír  Košík,  Mgr.  Cyril  Olejník,  Peter  Synalik,  Ing.  Dalibor

Šefčík, Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla
proti: -
zdržal sa: -
Návrh schválený (uznesenie č. 7)

17. Diskusia 
Ing. Marián Šefčík
požiadal  v mene TJ  Sokol  o možnosť  využívania sály KD na  tréningy v prípade  nepriaznivého
počasia (A-mužstvo, mládežnícke družstva, ...) a to do konca zimnej prípravy na jarnú časť sezóny
2018/2019. Vzhľadom k tomu, že momentálne sála KD nie je využívaná a ani vzhľadom na jej stav
a stav kuchyne nie je predpoklad na jej  využívanie v najbližšej  dobe, poslanci  OZ túto žiadosť
schválili.
za: Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Marián Šefčík,

Matúš Vojtilla
proti: Katarína Jančárová
zdržal sa: -
Požiadavka schválená (uznesenie č. 8)

Ondrej Mihňák, starosta obce
informoval  o doručení  výpovede  mandátnej  zmluvy  (zabezpečenie  verejného  obstarávania
v rozsahu zmluvy „Obecné komunitné centrum“) zo strany mandatára LUURTIP s.r.o. v zastúpení
konateľkou  Ing.  Ľubomírou  Urbanovou.  Poslanci  OZ sa  zhodli  na  nutnosti  oboznámenia  sa  s
„projektom výstavby obecného komunitného centra“. 

Marián Melega   
Požiadal starostu obce o vysvetlenie v súvislosti s výzvou na vypratanie miestnosti v KSC, ktorú
využíva hudobná skupina Crazy. Informoval prítomných, že hudobná skupina využíva miestnosť
v súlade s platnou nájomnou zmluvou.

Ďalej upozornil prítomných na potrebu aktualizácie Územného plánu obce a na potrebu podania
žiadosti o dotáciu na aktualizáciu Územného plánu obce ako aj na termín podania žiadosti a to do
28. 2. 2019. Obecné zastupiteľstvo sa bude touto otázkou zaoberať.

Bc. Vladimíra Pavľáková
Oboznámila  OZ  so  zámerom organizovania  letného  denného  tábora  pre  deti  s postihnutím,  za
ktorého účelom má uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie nebytových priestorov v budove KSC
(malej  miestnosti  a sociálneho zariadenia) a to na dobu od 1.7.2019 – 31.8.2019. Vzhľadom na
predbežnú účasť a program bude zrejme požadovať prenájom veľkej miestnosti na prízemí.  

Mgr. Cyril Olejník
Apeloval na starostu, aby sa venoval problematike  priestorov na vykonávanie spoločenských akcií,
ako sú napr.  kary,  oslavy a pod. Priestory starej MŠ, ktorú ma obec v prenájme nie sú celkom
vyhovujúce a takisto priestory v kult. dome, kde je aj kuchyňa sú zničené a nevyhovujúce.          

Ing. Ľubomír Košík
Požiadal starostu obce o oboznámenie s aktuálnym stavom zamestnancov obecného úradu. Starosta
obce informoval o tomto stave. 



Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a
zasadnutie ukončil. 

Zapísal: Ing. Ľubomír Košík ............................................ 

Overovatelia: Katarína Jančárová ............................................ 

Matúš Vojtilla ............................................ 

V Chrasti nad Hornádom  dňa 28. 02. 2019 Ondrej Mihňák
              starosta obce 



Zápisnica zo dňa 28. 02. 2019 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom 

dňa 28. 02. 2019

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu: 

A/ Berie na vedomie: 
- Správu hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti za rok 2018

B/ Volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:

Mgr. Cyril Olejník 
Matúš Vojtilla

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C/ Schvaľuje: 
Uznesenie č. 1/2019
Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  Chrasť  nad  Hornádom  na  obdobie
1. polroku 2019.

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2/2019 
Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii v zložení

Ing. Ľubomír Košík
Mgr. Cyril Olejník
Matúš Vojtilla.

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2019 
Nominácia Ing. Ľubomíra Košíka do rady MŠ a ZŠ.

Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1



Uznesenie č. 4/2019 
Určenie  Mgr.  Cyrila  Olejníka  ako  osobu  určenú  na  kontrolu  dodržiavania  pravidiel  a poriadku
využívania KSC.

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2019 
Úprava poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce.

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2019 
Schválenie návrhu vyradenia a likvidácie neupotrebiteľného majetku obce zo školskej jedálne.

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2019 
Určenie Matúša Vojtillu ako zástupcu na prevádzkovanie klubovne DHZ v kultúrno-spoločenskom
centre.

Hlasovanie za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2019 
Schválenie  využívania  sály  KD  na  tréningy  v prípade  nepriaznivého  počasia  (A-mužstvo,
mládežnícke družstva, ...) a to do konca zimnej prípravy na jarnú časť sezóny 2018/2019.

Hlasovanie za: 6 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia 

V Chrasti nad Hornádom  dňa 28. 02. 2019 Ondrej Mihňák
              starosta obce 


