ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 12. 12. 2019
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta 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 návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole
a školských zariadeniach
6.
Prejednanie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.
Prejednanie návrhu VZN obce Chrasť nad Hornádom č. 2/2019 o vyberaní poplatkov za vodu
8.
Prejednanie ďalšieho fungovania Šport baru
9.
Oboznámenie OZ s príspevkom na žiaka ZŠ a MŠ pre Spoločný školský úrad Smižany od
01.01.2020
10. Oboznámenie s auditom za r. 2018
11. Schválenie zmeny rozpočtu
12. Plán obnovy verejného vodovodu
13. Diskusia
14. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“).
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 Jozef Melega a Peter Synalik.
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
Ondrej Mihňák, starosta obce
Vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia OZ.
Poslanci OZ apelovali na starostu, že v prípade osadenia tabuľky označujúcej hrob kňaza Giegla
Huberta je potrebné vykonať aj potrebnú údržbu hrobu (vyčistenie, náter, príp. iné práce).
5. Prejednanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a
školských zariadeniach
Ondrej Mihňák, starosta obce
stručne oboznámil prítomných poslancov o návrhu Dodatku č. 1 k predmetnému VZN, v ktorom bol
navrhnutý jednotný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škôlke vo veku 3 – 5 rokov vo výške
7 € (v súčasnosti 5 €). V aktuálne platnom VZN máme ďalej určený príspevok pre dieťa, ktoré
dovŕši vek 3 roky po 01. 09. školského roka a bolo prijaté do MŠ, 15 €. Podľa vyjadrenia
p. riaditeľky MŠ boli usmernení, že zriaďovateľ nemá stanovovať rozdielny príspevok podľa veku.
Ing. Ľubomír Košík
informoval, že podľa Vyhlášky č. 306 Ministerstva školstva SR o materskej škole môže byť za
určitých podmienok prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku (samozrejme, ak to kapacitné
možnosti umožňujú, s ohľadom na personálne podmienky vzhľadom na počet detí,...). Ak nie je
vhodné stanoviť rozdielne poplatky podľa veku, navrhol spodnú hranicu pri stanovení poplatku
v prijímanom dodatku VZN vynechať.
Ďalej uviedol, že výška 7 € bola predbežne prerokovaná rodičmi s p. riaditeľkou MŠ na
rodičovskom združení.
Ondrej Mihňák, starosta obce
dal následne hlasovať o úprave Dodatku č. 1 k predmetnému VZN, a tento dodatok bol schválený
s vyššie uvedenou zmenou.
za: Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a školských zariadeniach bol
schválený (uznesenie č. 28).
6. Prejednanie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil poslancov OZ s návrhom Dodatku č. 2. k predmetnému VZN. Vzhľadom na nárast cien
spojených so zberom a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) je nevyhnutné prikročiť ku zvýšeniu
miestnych poplatkov za KO. U fyzických osôb zvýšenie predstavuje nárast ceny zo súčasných cca
14 €/osobu za rok na cca 16 €/osobu za rok bez poskytnutých zliav (zľavy sa poskytujú pri
separovaní, u občan nad 70 rokov).
Mgr. Cyril Olejník
uviedol, že celé VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady má množstvo chýb, nejasných formulácií a je potrebné ho prepracovať
ako celok s nastavením jasných pravidiel a podmienok. Taktiež uviedol, že podľa údajov o príjme
z vybratých poplatkov za KO v roku 2018 poskytnutých obecným úradom, je zrejmý výskyt
nedoplatkov – neuhradených poplatkov občanmi. Vzhľadom k tomu navrhol neschváliť uvedený
dodatok k VZN.

Ing. Ľubomír Košík
upovedomil prítomných o existencií VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chrasť nad Hornádom, ktoré je platné a rieši
okrem iného aj počet zberných nádob podľa veľkosti domácnosti.
Poslanci OZ
prerokovali obšírne uvedenú problematiku a zhodli sa predovšetkým na nevyhnutnosti vymáhania
nedoplatkov a tiež na potrebe prepracovania VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady v budúcom roku tak, aby bolo pripravené v dostatočnom predstihu a kvalitne
vypracované VZN bude možné po pripomienkovaní schváliť do konca budúceho roka. Zvyšovanie
cien zberu a likvidácie odpadov je fakt, s ktorým sa obec musí vysporiadať.
Jozef Melega
mal pripomienku, aby na webovej stránke obce boli uverejnené len platné VZN a prípadné platné
dodatky. Ostatné, ktoré boli zrušené, navrhol umiestniť do novej zložky – archív. Všetci prítomní
s návrhom súhlasili a poverili p. starostu, aby zabezpečil tieto úpravy.
Ondrej Mihňák, starosta obce
dal následne hlasovať o návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 v pôvodnom znení.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Peter Synalik,
Ing. Dalibor Šefčík
proti: Mgr. Cyril Olejník
zdržal sa: Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady bol schválený (uznesenie č. 29) s výhradami a to:
- prepracovať VZN o miestnych daniach...
- pracovať na vymáhaní nedoplatkov
7. Prejednanie návrhu VZN obce Chrasť nad Hornádom č. 2/2019 o vyberaní poplatkov za
vodu
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil poslancov OZ s návrhom VZN, ktoré okrem iného zvyšuje výšku poplatku pre fyzickú
osobu (občana) zo súčasných 16 €/osobu za rok na navrhovanú 17 €/osobu za rok. Dôvodom
zvýšenia poplatku je vytváranie finančnej rezervy na odstraňovanie prípadných porúch verejného
vodovodu.
Ing. Ľubomír Košík
zaslal na obecný úrad ako aj všetkým poslancom, ktorí majú e-mailovú adresu, pripomienky
k uvedenému návrhu VZN, s ktorými ešte raz oboznámil všetkých prítomných.
Ďalej je potrebné preformulovať odsek 1 návrhu, kde nie je zrejme, koľko bude platiť fyzická osoba
- podnikateľ a právnická osoba (mimo predajne potravín a pohostinstva).
Poslanci OZ
Prerokovali uvedené pripomienky. Zhodli sa na tom, že zvýšenie poplatku o 1 € asi nebude pre
žiadneho občana neúnosné, vzhľadom na aj tak „prijateľnú“ cenu vody. Musí byť však
zabezpečené, aby za vodu platili všetci poplatníci, ktorí využívajú vodu z verejného vodovodu. Aby
potom občania, ktorí si plnia svoje záväzky, nedoplácali na dlžníkov, príp. na občanov, ktorí vodou
„plytvajú.“ Pre fyzickú osobu - podnikateľa a právnickú osobu bola dohodnutá výška poplatku 55 €.
Ďalej sa poslanci zhodli, že aj napriek tomu, že sa v našej obci v súčasnosti neplatí za vodu podľa
stavu vodomeru, trvajú na tom, aby nové vodovodné prípojky boli zriaďované s vodomernou

šachtou s vodomerom. Povinnosť mať inštalovaný vodomer aj pri starších nehnuteľnostiach
v budúcnosti nie je možné vylúčiť.
Ondrej Mihňák, starosta obce
dal následne hlasovať o VZN obce Chrasť nad Hornádom č. 2/2019 o vyberaní poplatkov za vodu
aj s uvedenými pripomienkami.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: VZN obce Chrasť nad Hornádom č. 2/2019 o vyberaní poplatkov za vodu bolo schválené.
(uznesenie č. 30)
8. Prejednanie ďalšieho fungovania Šport baru
Jozef Melega
Oboznámil prítomných, že zo strany TJ Sokol nie je záujem o ďalšie prevádzkovanie Šport baru
(bar pri futbalovom ihrisku). Prevádzkovanie je ukončené a bar bude vyprataný do 31. 12. 2019.
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných, že o prevádzkovanie baru prejavil záujem 1 záujemca. Je potrebné stanoviť
výšku nájmu, príp. iné podmienky, aby sa mohli prihlásiť prípadní ďalší záujemcovia.
Poslanci OZ
schválili podmienky pre prihlásenie záujemcov o prevádzkovanie baru a to:
- výška mesačného nájmu 120 € (náklady na elektrickú energiu sú zahrnuté v cene nájmu)
- zabezpečenie občerstvenia hráčov futbalových mužstiev TJ Sokol Chrasť nad Hornádom pri
domácich zápasoch v hodnote 20 € /družstvo na jeden zápas.
9. Oboznámenie OZ s príspevkom na žiaka ZŠ a MŠ pre Spoločný školský úrad Smižany
od 01.01.2020
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s príspevkom na žiaka ZŠ a MŠ pre Spoločný školský úrad Smižany
od 01.01.2020
Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
10. Oboznámenie s auditom za r. 2018
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných so Správou nezávislého audítora – AV Audit s.r.o., Karpatská 2448/16,
052 01 Spišská Nová Ves z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018. Podľa správy z auditu neboli
zistené žiadne významné nesprávnosti v účtovnej závierke k 31. 12. 2018.
Ing. Ľubomír Košík
spýtal sa p. starostu, ako sa v obci vykonáva inventarizácia majetku. Ďalej uviedol, že určite by bolo
vhodné vykonať mimoriadnu inventarizáciu pri zmene starostu obce.
Z odpovede p. starostu prítomným nebolo jasné, ako a či sa vôbec inventarizácia vykonáva.

11. Schválenie zmeny rozpočtu
Ondrej Mihňák, starosta obce
predložil OZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2-4/2019, ktoré obsahuje
presuny medzi jednotlivými položkami príjmov a výdajov. Následne dal hlasovať o navrhovanej
zmene.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík
proti: zdržal sa: Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2-4/2019 schválená (uznesenie č. 31).
Jozef Melega
požiadal p. starostu, aby podobné návrhy, príp. iné podklady na rokovanie OZ zasielal poslancom
aspoň elektronicky v dostatočnom časovom predstihu pre rokovaním OZ.
12. Plán obnovy verejného vodovodu
Ondrej Mihňák, starosta obce
informoval prítomných s potrebou vyhotoviť schvaľovací list plánu obnovy (opravy) verejného
vodovodu pre budúci rok a náklady potrebné na opravu vodovodu potom zahrnúť do rozpočtu.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
13. Diskusia
Mgr. Cyril Olejník
Informoval prítomných poslancov, že obec Smižany buduje nové klzisko s chladením a v rámci
tejto rekonštrukcie je možnosť odkúpiť od nich staré mantinely (rozmer cca.60m x 30m),- ktoré by
boli použité na stavbu klziska v našej obci ,,pri potravinách“.
Mgr. Olejník Cyril bol na fyzickej obhliadke mantinelov a konštatoval, že sú v relatívne dobrom
stave. Prítomný poslanci OZ sa zhodli, že je potrebné v zimnom období zlepšovať podmienky na
športové vyžitie občanov obce a poverili Mgr. Olejníka rokovaním s OÚ Smižany o podmienkach
odkúpenia – cena príp. prenájom a pod. O výsledku rokovania bude informovať starostu a OZ.
Ďalej navrhol, aby príspevky na centra voľného času (CVČ) poskytované rezortom školstva, ktoré
dostáva obec pre každého žiaka vo veku 5 – 15 rokov, boli na samostatnom účte buď na
samostatnom účte, alebo aby boli aspoň sledované samostatne a boli používané výhradne pre deti (v
prvom rade na financovanie CVČ, ak tieto niektoré dieťa navštevuje, ostatné prostriedky na
financovanie podujatí pre detí organizovaných našou obcou, na prípravu klziska a pod.).
Požiadal p. starostu, aby k faktúram zverejňovaným na webovej stránke obce boli z dôvodu
transparentnosti prikladané podrobné dodacie listy, príp. podrobné súpisy prác s uvedením miesta
práce, hodinovej sadzby, sadzby za km a pod.
Požiadal tiež p. starostu, aby preveril zmluvy, resp. platnosť zmlúv a zistil, kto je správcom
plynovodu podľa ktorých, bol plynovod budovaný v rámci IBV „na družstve“ a „za školou“
vystavaný obcou daný do prenájmu SPP na 5 rokov.
Ing. Ľubomír Košík
oboznámil prítomných, že bol oslovený občanmi s požiadavkou na znovuotvorenie obecnej
knižnice. Navrhol, aby bola knižnica otvorená aspoň raz za dva týždne a podľa záujmu by sa potom
otváracia doba mohla zmeniť. Ťažko predpokladať záujem, ale ak by sa osvedčilo, mohla by
knižnica fungovať.

Ondrej Mihňák, starosta obce
osloví ing. Sendrejovú, či bude ochotná pracovať v obecnej knižnici, keďže v minulosti mala
obecnú knižnicu na starosti ona.
Ing. Ľubomír Košík
spolu s p. starostom oboznámili prítomných so zámerom zorganizovať 26. 12. 2019 štefanské
posedenie. Je určené pre občanov s tým, že začiatok by bol cca o 17.00 hod predovšetkým pre
rodiny s deťmi, pre ostatných čas nebude určený, ale predpokladá, že okolo 19.00-20.00 hod by
mohli prísť aj ostatní, ktorí budú bez detí. Na posedenie bude zabezpečený harmonikár (p. Mních
ml.), tiež bude zabezpečená hud. aparatúra, aby sme si mohli zaspievať, zatancovať, zabaviť sa.
Občerstvenie sa nebude zabezpečovať spoločne, každý si ho zabezpečí sám. Vstupné bude
symbolické, aby sme pokryli náklady na vyčistenie obrusov, spoločná káva, čaj.

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

Ing. Ľubomír Košík

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

Overovatelia:

Ľuboš Jančár

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

Mgr. Cyril Olejník

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

V Chrasti nad Hornádom dňa 12. 12. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 12. 12. 2019 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 12. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ Volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Jozef Melega
Peter Synalik
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 28/2019
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a školských
zariadeniach
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2019
Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2019
Schválenie VZN obce Chrasť nad Hornádom č. 2/2019 o vyberaní poplatkov za vodu
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2019
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2-4/2019
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 12. 12. 2019

Ondrej Mihňák
starosta obce

