ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 16. 08. 2019
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce
Poslanci: Ľuboš Jančár
Ing. Ľubomír Košík
Jozef Melega
Mgr. Cyril Olejník
Peter Synalik
Ing. Dalibor Šefčík
Ostatní:

Ladislav Jančár

Program:

Otvorenie, voľba nového člena OZ – zloženie sľubu

Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice

Schválenie programu

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

Prejednanie žiadosti riaditeľky MŠ o vykonanie prác

Prejednanie žiadosti TJ Sokol Chrasť nad Hornádom o zabezpečení prepravy hráčov

Prejednanie návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a školských
zariadeniach

Diskusia
 Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák. Zasadnutie
začalo minútou ticha, ktorou prítomní vzdali úctu zosnulému Ing. Mariánovi Šefčíkovi. Po privítaní
prítomných zložil poslanecký sľub nový člen OZ p. Jozef Melega.
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ondrej Mihňák určil za:
- zapisovateľa Ing. Ľubomíra Košíka
- za overovateľov zápisnice Ľuboš Jančár a Mgr. Cyrila Olejníka
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Ing. Dalibor Šefčík a Peter Synalik.
3. Schválenie programu
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený.
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
oboznámil prítomných s plnením uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
Oznámil prítomným, že vo veci pripravovanej rekonštrukcie obecného rozhlasu – reproduktorov bol
vybraný zhotoviteľ diela, z ktorým obec uzatvorí zmluvu o dielo v celkovej hodnote 14 780 €,
z toho spoluúčasť obce bude 10%.
Peter Synalik
Oboznámil prítomných, že oslovil p. Petra Melegu ako vlastníka pozemku, kde sa nachádza „jama
na výhone“, kde by obec skladovala biologicky rozložiteľný odpad BRO (zelený odpad). P. Peter
Melega nie je ochotný tento pozemok poskytnúť - prenajať. Poslanci OZ upozornili na veľmi zlú
situáciu s týmto odpadom v obci, keďže dočasné skládky zriadené v jednotlivých častiach obce sú
preplnené, odpad zapácha a situáciu je nevyhnutné riešiť. Starosta obce oznámil, že na konci sezóny
bude tento odpad z dočasných zložísk vyvezený na skládku odpadov. OZ bude hľadať ďalšie
možnosti, ako likvidovať BRO v budúcnosti.

5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s návrhom zmeny rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov, vysvetlil
jednotlivé položky rozpočtu, ktoré je potrebné upraviť. Následne OZ schválilo návrh rozpočtového
opatrenia č. 1.
za:

Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené (uznesenie č. 19).
6. Prejednanie žiadosti riaditeľky MŠ o vykonanie prác
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil poslancov OZ so žiadosťou riaditeľky MŠ o vykonanie prác (montáž žalúzií, výmena
vodovodných batérií, vypratanie skladu, maliarske práce, oprava ihriska MŠ, ...). OZ schválilo
postupné vykonanie požadovaných prác podľa finančných možností obce.
za:

Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Vykonanie prác požadovaných riaditeľkou MŠ bolo schválené (uznesenie č. 20).
7. Prejednanie žiadosti TJ Sokol Chrasť nad Hornádom o zabezpečení prepravy hráčov
Jozef Melega
oboznámil starostu a poslancov OZ o situácií vo futbalovom klube Sokol Chrasť nad Hornádom.
Podmienky na štart novej sezóny futbalový klub splnil. Nevyhnutné je vyriešiť spôsob prepravy
hráčov na zápasy, ktoré odohrá A-mužstvo a dorastenci na ihrisku súperov. Vzhľadom na zlú
finančnú situáciu obce a futbalového klubu, prenájom autobusu, resp. mikrobusu nepripadá do
úvahy. Nateraz bude preprava hráčov zabezpečovaná súkromnými autami s následným
vyúčtovaním cestovných náhrad, ktoré budú uhrádzané zo schválenej dotácie obce pre futbalový
klub.

za:

Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing.
Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: (uznesenie č. 21 ).
8. Prejednanie návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a školských
zariadeniach
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s návrhom VZN o určení výšky príspevkov v škole a školských
zariadeniach.
Ing. Ľubomír Košík
vyslovil názor, že nie je jasný dôvod, prečo sa má za dieťa, ktoré dovŕši vek 3 roky po 01. 09.
v aktuálnom školskom roku, ak je dieťa zapísané v riadnom termíne, platiť vyšší príspevok za pobyt
dieťaťa v MŠ.
Poslanci OZ schválili návrh VZN s tým, že daná otázka, príp. ďalšie nejasnosti budú prerokované
na školskej rade. V budúcnosti môže byť výška jednotlivých príspevkom upravená dodatkom
k VZN.
za:

Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Návrh VZN č. 1/2019 bol schválený (uznesenie č. 22)
11. Diskusia
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil OZ s plánovanými prácami v budove starej školy. Budova starej školy je majetkom
farského úradu. Poslanci OZ požiadali predložiť zmluvu upravujúcu podmienky využívania ako aj
udržiavania a financovania tejto budovy, pretože podmienky musia byť jasne stanovené, kedže sa
nakladá s obecnými financiami.
Jozef Melega
požiadal poslancov a starostu obce o riešenie spôsobu kosenia futbalového ihriska. Navrhol, aby
obec zakúpila kosačku (novú, príp. zánovnú), ktorú by bolo možne využívať na kosenie futbalového
ihriska ako aj na kosenie iných plôch v obci. Poslanci a starosta obce sa zhodli, že tento problém je
potrebné riešiť. Zatiaľ je potrebné zistiť, aká je ponuka kosačiek vhodného typu a výška nákladov
na obstaranie. Následne sa rozhodne o ďalšom postupe v riešení problému.
Ing. Ľubomír Košík
Požiadal o pokosenie vysokej trávy popri novej ceste „na JRD“, ktorá tento rok nebola kosená
vôbec. Vysoká tráva bráni vo výhľade na vozovku v zákrute, čo je nebezpečné hlavne pre deti.
Starosta prisľúbil pokosenie krajnice tejto cesty.
Poslanci vyjadrili názor, že celkovo je v obci veľmi veľa zarastených plôch a pozemkov. Poslanci
OZ sa zhodli, že nakoľko je obec aj v tejto oblasti veľmi zanedbaná, je nevyhnutné, aby sa touto
otázkou starosta prioritne zaoberal.

Mgr. Cyril Olejník
požiadal, aby sa starosta a poslanci OZ už teraz začali zaoberať prípravou klziska „pri obchode“.
Bolo by vhodné minimálne zabezpečiť drevo na zhotovenie mantinelov a prehodnotiť možnosti
spevnenia plochy (betón, asfalt, štrk,...), aby sa to neriešilo až na konci zimy.
p. Ladislav Jančár
predložil žiadosť syna p. Ladislava Jančára ml. o odkúpenie časti obecného pozemku o výmere cca
55 m2 na parcele č. 568/1. Starosta obce spolu s poslancami OZ vykonajú miestne šetrenie
a následne rozhodnú o tejto žiadosti. Miestne šetrenie na zistenie skutkového stavu bude zvolané aj
v prípade pozemku, o odkúpenie ktorého požiadal p. Matúš Vojtila. Následne sa určí ďalší postup
pri nakladaní s uvedeným majetkom.

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

Ing. Ľubomír Košík

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

Overovatelia:

Ľuboš Jančár

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

Mgr. Cyril Olejník

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

V Chrasti nad Hornádom dňa 16. 08. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 16. 08. 2019 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 16. 08. 2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ Volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Ing. Dalibor Šefčík
Peter Synalik
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 19/2019
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2019
Postupné vykonávanie prác požadovaných žiadosťou riaditeľky MŠ v rámci finančných možnosti.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2019
Zabezpečenie prepravy hráčov TJ Sokol súkromnými autami s následným vyúčtovaním cestovných
náhrad, ktoré budú uhrádzané zo schválenej dotácie obce pre futbalový klub.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a školských zariadeniach.

Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 16. 08. 2019

Ondrej Mihňák

