ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 15. 10. 2019
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Poslanci: Katarína Jančárová
Ľuboš Jančár
Ing. Ľubomír Košík
Jozef Melega
Mgr. Cyril Olejník
Peter Synalik
Ing. Dalibor Šefčík
Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie programu
4.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
5.
Prejednanie žiadostí:
 žiadosť o osadenie tabule na hrob kňaza na našom cintoríne
 žiadosť o finančný príspevok pre Kristiána Jančára – 200,- € za r. 2019
 žiadosť o finančný príspevok pre farský úrad v sume 500,- €
6.
Prejednanie poplatkov za hrobové miesto na obecnom cintoríne
7.
Október - mesiac úcty k starším
8.
Diskusia
9.
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 Mgr. Cyrila Olejníka
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Katarína Jančárová a Jozef Melega.
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, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: -

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Ing. Dalibor Šefčík
Vykonal stručné zhrnutie jednotlivých tém a uznesení z rokovania OZ od začiatku roka. Jednotlivé
body poslanci OZ prediskutovali a prijali závery:


Riešenie príjmovej strany rozpočtu, predovšetkým vymáhanie nedoplatkov za miestne
dane a poplatky.
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných so stavom nedoplatkov za predchádzajúci rok.
Ing. Ľubomír Košík
mal dotaz, či boli všetkým „dlžníkom“ zaslané výzvy na uhradenie nedoplatkov, na čo p. starosta
odpovedal, že áno, dotknutým „dlžníkom“ pracovníci obecného úradu zaslali výzvy.
Poslanci OZ sa dohodli, že v prípade neuhradenia nedoplatkov miestnych daní a poplatkov do
konca kalendárneho roka, obec pristúpi k ich vymáhania, príp. k začatiu daňového exekučného
konania.
 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
Poslanci OZ zhodnotili situáciu so stavom zhromažďovania a následnej likvidácie tohto typu
odpadu. Vzhľadom na to, že obec nedisponuje pozemkom, ktorý by mohol byť eventuálne vhodnou
lokalitou na skládkovanie odpadu, resp. zriadenie kompostárne, riešenie bude nevyhnutné hľadať.
Ondrej Mihňák, starosta obce
Biologický rozložiteľný odpad, ktorý sa nachádza na dočasných skládkach zriadených obcou, bude
v najbližšej dobe vyvezený a zlikvidovaný v rámci terénnych úprav na obecnom pozemku
v blízkosti ihriska pri škole. Do budúcna bude tento problém potrebné vyriešiť komplexne.


Riešenie problematiky priestorov na vykonávanie spoločenských akcií + prerokovanie
financovania a využívania budovy starej školy
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s plánom výmeny ďalších okien na budove starej školy (riešené v rámci
bodu č. 5 rokovania OZ). V budove starej školy bola vykonaná oprava elektroinštalácie a bol
vymenený hlavný istič s nižšou prúdovou hodnotou.
Poslanci OZ sa oboznámili so zmluvou o nájme budovy bývalej starej školy medzi vlastníkom –
Rímsko-katolícka cirkev a nájomníkom – obecným úradom Chrasť nad Hornádom. V zmysle tejto
zmluvy, uzatvorenej 6. 1. 1997, nájomník môže využívať budovu starej školy pre potreby občanov.
Zároveň sa bude nájomník starať o údržbu budovy vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie, bude
znášať náklady na spotrebovanú vodu a el. energiu.
Vzhľadom k tomu, že obec potrebuje aj naďalej využívať budovu, predovšetkým na konanie
pohrebných hostín – karov, je nevyhnutné spolupracovať s farským úradom aj v danej oblasti.
Poslanci OZ sa zhodli na potrebe prehodnotenia a prepracovania nájomnej zmluvy, aby tak bolo
prehľadné a jednoznačné financovanie oprav a údržby predmetnej budovy ako aj jej ďalšie
využívanie, možno aj na iné budúce aktivity.
 Stabilizácia/vyčistenie/úprava priekopy na ulici oproti železničnej zastávke
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných z prácami, ktoré boli doteraz vykonané. Bola vykonaná demontáž mostíka
cez priekopu na poľnej ceste pri p. A. Sendrejovi, bolo vykonané čiastočne vyčistenie nánosov
v priekope. Priekope je značne zanesená, prietok popod mostíky k jednotlivým rodinným domom
je značne zmenšený nánosmi.

Ing. Ľubomír Košík
oboznámil prítomných, že ŽSR začali s čistením železničnej priekopy od mostíka „pri barákoch“
smerom k priepustu, do ktorej ústi vyššie uvedená priekopa. Tieto práce ešte neboli ukončené,
počíta sa z ich pokračovaním.
Jozef Melega
upozornil na nevyhnutnosť vyčistenia celej priekopy (železničnej), vrátane úseku od trate popod
cestu „na kolóniu“, ako aj úseku pri rodinných domoch okolo pozemku p. Valiguru.
Všetci prítomný sa zhodli na nevyhnutnosti ďalšieho čistenia a úpravy priekopy na ulici oproti
železničnej stanici , čo si bude vyžadovať spoluprácu s majiteľmi priľahlých pozemkov a rodinných
domov.
 Odpredaj časti obecného pozemku na parcele č. 568/1
OZ sa po preskúmaní miestnych pomerov vrátilo ku žiadosti p. Ladislava Jančára ml. o odkúpenie
časti obecného pozemku o výmere cca 55 m2 na parcele č. 568/1. Po zvážení všetkých argumentov
sa poslanci v prevažnej väčšine zhodli, že uvedený pozemok nie je možné klasifikovať ako
nepotrebný a teda nie je vhodné vyhovieť uvedenej žiadosti. Následne dal p. starosta hlasovať o
neodpredaní časti obecného pozemku na parcele č. 568/1 o výmere cca 55 m 2.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Časť obecného pozemku na parcele č. 568/1 o výmere cca 55 m 2 nebude odpredaná žiadateľovi
(uznesenie č. 23).

5. Prejednanie žiadosti
 Žiadosť o osadenie tabule na hrob kňaza na našom cintoríne
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s návrhom na osadenie tabuľky na hrob kňaza Huberta Geigla, ktorý sa
narodil dňa 16. 10. 1857 v Palúdzke a zomrel 26. 12. 1894 v Chrasti nad Hornádom. V Chrasti nad
Hornádom pôsobil ako správca farnosti. P. starosta zistí náklady na výrobu tabuľky a po ich
odsúhlasení poslancami OZ bude tabuľka osadená na hrob kňaza.
 Žiadosť o finančný príspevok pre Kristiána Jančára – 200,- € za r. 2019
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných so žiadosťou p. Lenky Jančárovej zo dňa 5. 9. 2019 o finančný príspevok
obecného úradu na zakúpenie hygienických pomôcok pre jej syna Kristiána Jančára. Poslanci
schválili uvedený finančný príspevok vo výške 200 €.
za: Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Finančný príspevok pre Kristiána Jančára vo výške 200 € schválený (uznesenie č. 24).

 Žiadosť o finančný príspevok pre farský úrad v sume 500 €
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných so žiadosťou farského úradu o finančný príspevok na výmenu 3 ks okien v
budove starej školy a to vo výške 500 €. OZ uvedenú dotáciu schválilo.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Finančný príspevok pre farský úrad vo výške 500 € schválený (uznesenie č. 25).
6. Prejednanie poplatkov za hrobové miesto na cintoríne
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil poslancov OZ s aktuálnou výškou nájomného za hrobové miesto, ktoré je v súčasnosti
6,60 €/10 rokov za kopaný hrob a 16,60 €/10 rokov za hrobové miesto s betónovou hrobkou –
pomníkom. Na základe podnetu občanov požiadal OZ o vyslovenie názorov na výšku týchto
poplatkov.
Ing. Ľubomír Košík
uviedol, že podľa jeho vedomostí je súčasná výška poplatkov upravená VZN o prevádzkovom
poriadku pohrebiska z roku 2006. Určite bude potrebné prepracovať VZN, keďže zákon
o pohrebníctve bol v roku 2010 novelizovaný. Tiež by bolo potrebné zistiť, či má obec vypracovaný
plán cintorína so situovaním jednotlivých hrobových miest.
Všetci prítomní sa zhodli na potrebe vypracovania nového VZN, ktoré by okrem iného upravovalo
aj výšku nájomného za hrobové miesto. Nateraz sa výška nájomného za hrobové miesto meniť
nebude s tým, že starosta obce pripraví do 31. 3. 2020 návrh nového VZN.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Výška nájomného za hrobové miesto sa nemení a starosta obce pripraví návrh nového VZN do
31. 3. 2020 (uznesenie č. 26).
7. Október – mesiac úcty k starším
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil poslancov OZ s prípravou posedenia v rámci mesiaca úcty k starším. Posedenie sa
uskutoční dňa 27. 10. 2019 (nedeľa) o 16.00. Pre prítomných bude pripravený kultúrny program a
malé občerstvenie.
Ing. Ľubomír Košík
Na uvedené posedenie je zabezpečený folklórny súbor z Domaňoviec, ktorý vystúpi v rámci
posedenia.

11. Diskusia
Na základe podnetu viacerých občanov, OZ prerokovalo možnosť zníženia počtu nestránkových dní
na obecnom úrade. V súčasnosti sú 2 nestránkoví dni a to utorok a štvrtok. Po diskusií prítomných
bol vznesený návrh, aby bol nestránkový iba 1. deň v týždni (utorok alebo štvrtok – podľa
rozhodnutia pracovníkov obecného úradu). Následne bol návrh na zníženie počtu nestránkových dní

obecného úradu schválený.
za:

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Jozef Melega
Návrh na zníženie počtu nestránkových dní na obecnom úrade schválený. (uznesenie č. 27)
Ing. Ľubomír Košík
Je potrebné riešiť prechod cez koľaje – prístup cestujúcich k nástupištiam, keďže bývalý služobný
prechod bol v minulosti zrušený a jediný oficiálny prístup k nástupištiam a teda aj prechod z jednej
strany trate na druhú je cez podjazd.
Ondrej Mihňák, starosta obce
Obec požiadala ŽSR o znovu zriadenie prechodu cez koľaje, čo však ŽSR odmietli z dôvodu, že
zriadenie takéhoto prechodu súčasná legislatíva neumožňuje.
Po oboznámení sa s doterajšou korešpondenciou medzi obecným úradom a ŽSR bude stanovený
ďalší postup v predmetnej veci.
Ondrej Mihňák, starosta obce
V priebehu budúceho týždňa bude vykonaná úprava parkoviska pri kostole vysypaním kameniva.
Tiež budú vykonané terénne úpravy na obecnom pozemku v blízkosti ihriska pri škole.

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

Ing. Ľubomír Košík

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

Overovatelia:

Ľuboš Jančár

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

Mgr. Cyril Olejník

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

V Chrasti nad Hornádom dňa 15. 10. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 15. 10. 2019 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 15. 10. 2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ Volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Katarína Jančárová
Jozef Melega
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 23/2019
Neodpredanie časti obecného pozemku na parcele č. 568/1 o výmere cca 55 m 2 žiadateľovi p.
Ladislavovi Jančárovi.
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2019
Schválenie dotácia pre Kristiána Jančára vo výške 200 €.
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2019
Schválenie finančného príspevku pre farský úrad vo výške 500 €.
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2019
Výška nájomného za hrobové miesto sa nemení, t. j. 6,60 €/10 rokov za kopaný hrob a 16,60 €/10
rokov za hrobové miesto s betónovou hrobkou – pomníkom . Starosta obce pripraví návrh nového
VZN, ktoré bude okrem iného upravovať výšku nájomného za hrobové miesto do 31. 3. 20120.

Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2019
Schválenie návrhu na zníženie počtu nestránkových dní obecného úradu v týždni – 1 nestránkový
deň.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 15. 10. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

