
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 25. 04. 2019  
 
Prítomní:  Ondrej Mihňák, starosta obce 
 Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
Poslanci: Katarína Jančárová  
 Ľuboš Jančár 
 Ing. Ľubomír Košík  
 Mgr. Cyril Olejník  
 Peter Synalik 
 Ing. Dalibor Šefčík  
 Ing. Marián Šefčík , ospravedlnený 
Ostatní: Ing. Zuzana Záborská (MAS Miloj Spiš) 
 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu 
4. Prejednanie rozpočtu na r. 2019 
5. Prejednanie odstúpenia od projektu „Obecné komunitné centrum“ 
6. Prejednanie členstva v občianskom združení MAS Miloj Spiš  
7. Diskusia  
8. 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. 
Starosta obce informoval prítomných o vzdaní sa funkcie poslanca Matúša Vojtillu, ktorého nahradil 
Ľuboš Jančár, ktorý následne zložil poslanecký sľub.    
 
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 Petra Synalika 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Mgr. Cyril Olejník a Ing. Dalibor Šefčík. 
 
3. Schválenie programu 
Starosta obce Ondrej Mihňák  
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol následne schválený.  
za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. 

Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
 
 



4. Prejednanie rozpočtu na r. 2019 
Poslanci OZ prerokovali návrh rozpočtu obce na rok 2019 podľa jednotlivých položiek. 
 
Mgr. Cyril Olejník 
Oboznámil prítomných s výročnou správou o hospodárení TJ Sokol za rok 2018. Konštatoval, že 
dohodnuté dotácie z rozpočtu obce za minule roky neboli vyplatené v plnej výške, dôsledkom čoho 
je zlá finančná situáciu TJ Sokol a preto navrhol navýšenie dotácie pre rok 2019 na 10.000 €.   
OZ sa uznieslo na dotácii vo výške 8.000 € s tým, že v priebehu roka môže byť táto výška znova 
prehodnotená.  
 
Poslanci OZ požadujú riešiť aj príjmovú stranu rozpočtu, predovšetkým vymáhanie nedoplatkov za 
miestne dane a poplatky (komunálny odpad, voda, ...) 
 
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
Predniesol pripomienky k návrhu rozpočtu. Poslanci OZ zobrali tieto pripomienky na vedomie. 
 
Hlasovanie o návrhu rozpočtu: 
za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. 

Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
Návrh rozpočtu schválený (uznesenie č. 9) 
 
 
5. Prejednanie odstúpenia od projektu „Obecné komunitné centrum“ 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných s projektom „Obecné komunitné centrum.“ 
 
Ing. Ľubomír Košík 
upozornil na zmluvy, ktoré už boli uzatvorené v súvislosti s týmto projektom a na finančné plnenia 
plynúce z týchto zmlúv. 
 
Starosta obce navrhol vzhľadom na finančnú náročnosť projektu nielen počas výstavby, ale aj 
zaťaženie obecného rozpočtu pri udržaní projektu v ďalšom období odstúpiť od celého projektu.  
za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. 

Dalibor Šefčík 
proti: - 
zdržal sa: - 
Návrh na odstúpenie od projektu Obecné komunitné centrum schválený (uznesenie č. 10) 
 
6. Prejednanie členstva v občianskom združení MAS Miloj Spiš  
Ing. Zuzana Záborská (MAS Miloj Spiš) 
oboznámila prítomných s princípmi fungovania občianského združenia MAS Miloj Spiš. Hlavným 
cieľom je rozvoj vidieka – jednotlivých členských obcí formou vyhlásených výziev na projekty 
menšieho rozsahu financovaných z fondov EÚ. 
Ročný členský poplatok pre rok 2019 bol na valnom zhromaždení Stanovený vo výške 0,60 € na      
1 obyvateľa. 
 
Poslanci OZ prerokovali členstvo v občianskom združení a odhlasovali návrh na zotrvanie. 
(uznesenie č. 11) 
za:  Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. 

Dalibor Šefčík 



proti: - 
zdržal sa: - 
Návrh na zotrvanie v občianskom združení MAS Miloj Spiš schválený (uznesenie č. 11). 
 
7. Diskusia  
Mgr. Cyril Olejník  
navrhol doplniť do programu budúcich rokovaní OZ bod: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí 
OZ. 
 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných so situáciou ohľadom dlhu voči firme GASMONTA. Kontaktoval zástupcu 
uvedenej firmy, ten však nie je ochotný vstúpiť do rokovania o splácaní dlhu ani nie je ochotný sa 
danou vecou ďalej zaoberať.    
 
Poslanci OZ prerokovali vytvorenie Komisie pre šport a kultúru. Ing. Dalibor Šefčík by neprijal 
funkciu predsedu tejto komisie v prípade jej zriadenia. Poslanci OZ sa dohodli, že nateraz sa 
komisia vytvárať nebude.  
 
Za zástupcu na prevádzkovanie klubovne DHZ v KSC bol namiesto Matúša Vojtillu určený Ľuboš 
Jančár.  
 
 
  
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 ............................................  

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

 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 25. 04. 2019     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 25. 04. 2019 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 25. 04. 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ Berie na vedomie:  

- Pripomienky hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 
 
B/ Volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 

Mgr. Cyril Olejník  
Ing. Dalibor Šefčík 

 
Hlasovanie za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
 
 
C/ Schvaľuje:  
Uznesenie č. 9/2019 
Návrh rozpočtu obce na rok 2019. 
 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 10/2019  
Návrh na odstúpenia od projektu „Obecné komunitné centrum“ 
 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 11/2019  
Návrh na zotrvanie v občianskom združení MAS Miloj Spiš. 
 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 25. 04. 2019     Ondrej Mihňák 


