ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 20. 06. 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:

Ambróz Jančár
Matúš Vojtilla

Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie programu
4.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
5.
Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku p. č. 782/6 o výmere 681 m 2
6.
Prejednanie Záverečného účtu za rok 2018
7.
Prejednanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
8.
Schválenie výzvy žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu
a modernizáciu obecného rozhlasu (spoluúčasť obce 10%)
9.
Návrhy na likvidáciu BRO (zelený odpad)
10. Prejednanie žiadosti vedúcej školskej jedálne
11. Diskusia
12. 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 Mgr. Cyrila Olejníka a Petra Synalika
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Katarína Jančárová a Ľuboš Jančár.
3. Schválenie programu
Ondrej Mihňák, starosta obce
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. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Ondrej Mihňák, starosta obce
vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ – uznesenia splnené.
5. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku p. č. 782/6 o výmere 681 m2
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných so žiadosťou p. Matúša Vojtillu o odkúpenie pozemku p. č. 782/6 o výmere
681 m2 susediaceho s jeho pozemkom. OZ rozhodlo, že sa jedna o prevod majetku obce hodný
osobitného zreteľa a schválilo zámer na odpredaj predmetného pozemku za cenu 0,60 €/ m 2.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Zámer na odpredaj majetku schválený (uznesenie č. 12)
6. Prejednanie Záverečného účtu za rok 2018
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Chrasť nad
Hornádom za rok 2018, v ktorom okrem iného upozornil na nedostatky súvisiace s dodržiavaním
schváleného rozpočtu obce. Na základe predneseného stanoviska OZ
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Chrasť
nad Hornádom za rok 2018
b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce s výhradami
c) navrhuje vysporiadať finančné rozdiely v sociálnom fonde a rezervnom fonde
d) zaväzuje starostu obce zabezpečiť overenie účtovnej závierky za rok 2018 audítorom
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: (uznesenie č. 13).
7. Prejednanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. OZ plán schválilo.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: (uznesenie č. 14 ).
8. Schválenie výzvy žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na
rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu (spoluúčasť obce 10%)
Ondrej Mihňák, starosta obce

oboznámil prítomných so žiadosťou o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na
rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu. V prípade schválenia žiadosti by bola predmetom
rekonštrukcie výmena súčasných reproduktorov a doplnenie reproduktorov na uliciach za školou
a na bývalom PD. OZ následne hlasovalo za zapojenie sa do výzvy tejto žiadosti.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Výzva žiadosti o poskytnutie dotácie schválená (uznesenie č. 15)
9. Návrhy na likvidáciu BRO (zelený odpad)
Ondrej Mihňák, starosta obce
požiadal poslancov OZ na predloženie návrhov likvidácie BRO. Poslanci OZ sa zhodli na nutnosti
riešenia uvedeného problému v čo najkratšom čase. Obec nedisponuje vhodným pozemkom, kde by
mohol byť BRO likvidovaný. Ing. Dalibor Šefčík zhrnul možnosti likvidácie BRO. OZ dospelo
k záveru, že p. Peter Synalik prerokuje možnosť využívať „jamu na výhone“ s vlastníkom pozemku
p. Petrom Melegom. Tiež je potrebné apelovať na občanov, aby do vybudovaných zložísk pre BRO
vhadzovali iba odpad, ktorý tam patrí a tiež aby BRO likvidovali v rámci možnosti v čo najväčšom
rozsahu na vlastnom pozemku kompostovaním . V budúcnosti bude potrebné prehodnotiť zriadenie
malej obecnej kompostárne.
10. Prejednanie žiadosti vedúcej školskej jedálne
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil poslancov OZ z požiadavkami vedúcej školskej jedálne (p. Rusnáková) na údržbové
a rekonštrukčné práce. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že bežné údržbové práce a vymaľovanie budú
prevedené počas letných prázdnin, rozsiahlejšie práce budú vykonané podľa finančných možnosti
obce v budúcnosti.
11. Diskusia
p. Ambróz Jančár
predniesol požiadavku na riešenie zákazu kúpania sa maloletých rómskych občanov v rieke Hornád
za jeho záhradou. Tiež upozornil na skutočnosť, že spolu s manželkou sú často predmetom slovných
útokov a nadávok od rómskych občanov, prevažne maloletých. Ďalej upozornil, že dochádza
k častému zapaľovanie odpadkov v kontajneroch, ktoré sú umiestnené v rómskej osade. Poslanci
OZ vyzvali starostu obce, aby túto situáciu riešil v prvom rade cez členov MOPS, ktorých pracovná
náplň bude zameraná predovšetkým na kontrolu v rómskej osade, resp. v jej blízkosti. Tiež je
potrebné upozorniť terénneho sociálneho pracovníka na riešenie problematiky.
p. Ambróz Jančár
požiadal poslancov a starostu obce o zabezpečenie opravy pozemnej komunikácie „na kolónii“.
Ďalej požiadal starostu obce, aby vyzval vlastníkov pozemkov susediacich s jeho pozemkom
na pokosenie týchto pozemkov.
Ondrej Mihňák, starosta obce
Obec v minulom volebnom období požiadala dotáciu na vyhotovenie PD na výstavbu materskej
školy v obci Chrasť nad Hornádom vo výške 20 000 €. Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky bola schválená dotácia vo výške 5 000 €. Zároveň navrhol prehodnotiť
umiestnenie budúcej materskej školy v inej časti obce, na pozemku, kde malo byť pôvodne
vybudované komunitné centrum (za rómskou osadou).
Mgr. Cyril Olejník

upozornil, že nový asfaltový povrch pozemnej komunikácie na bývalom PD je na niekoľkých
miestach poškodený (vytlačaný) a navrhol reklamovať uvedené nedostatky v rámci záručnej doby.
Ing. Ľubomír Košík
požiadal o vykonanie kontroly stavu a upevnenia drevených fošní na moste ponad Hornád. Starosta
obce informoval, že na úprave upevnenia a spevnení sa už pracuje.
Ing. Ľubomír Košík
upozornil na potrebu vykonať kontrolu elektrorozvodov v budove starej školy, kde boli pri konaní
karu problémy s elektrickými zásuvkami.
Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a
zasadnutie ukončil.
Zapísal:

Ing. Ľubomír Košík

............................................

Overovatelia:

Mgr. Cyril Olejník

............................................

Peter Synalik

............................................

V Chrasti nad Hornádom dňa 20. 06. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 20. 06. 2019 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 20. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ Volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Katarína Jančárová
Ľuboš Jančár
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 12/2019
Zámer na odpredaj pozemku p. č. 782/6 o výmere 681 m 2 za cenu 0,60 €/m2.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Chrasť
nad Hornádom za rok 2018
b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce s výhradami
c) navrhuje vysporiadať finančné rozdiely v sociálnom fonde a rezervnom fonde
d) zaväzuje starostu obce zabezpečiť overenie účtovnej závierky audítorom
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2019
Výzva žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu a modernizáciu
obecného rozhlasu.

Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 20. 06. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

