
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 25. 06. 2020 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce 
       Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
Poslanci: 
Ing. Dalibor Šefčík 
Ing. Ľubomír Košík 
Mgr. Cyril Olejník 
Ľuboš Jančár 
Peter Synalik 
Jozef Melega 
 
Hostia: 
Ráduz Gabčo 
Nikola Gabčová 
Slavomíra Želonková  
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie  
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
  3. Schválenie programu 
  4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
  5. Záverečný účet za r. 2019 
  6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a č. 2/2020 
  7. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom  
  8. Oboznámenie so Smernicou č. 1/2020 – vybavovanie sťažnosti a petícií  
  9. Oboznámenie so Smernicou č. 2/2020 – pre výkon finančnej kontroly  
10. Rôzne 
11. Záver  
 
 
K bodu 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.  
 
 
K bodu 2: Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Starosta obce určil za: 
Zapisovateľku - Mgr. Marcelu Hamrákovú 
za overovateľov zápisnice - Jozefa Melegu a Ing. Dalibora Šefčíka  
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení – Ing. Ľubomír Košík a Peter Synalík  
 
 
 



K bodu 3: Schválenie programu 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol následne schválený.  
 
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Peter Synalík, 

Jozef Melega 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z minulých zasadnutí OZ. 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú čím skôr vyhotoviť dohodu medzi našou obcou a obcou 
Vítkovce, v ktorej by bola určená výška finančného príspevku, ktorou by sa obec Vítkovce 
podieľala na oprave porúch obecného vodovodu, keďže potrubie vodovodu, ktorým je zásobovaná 
pitnou vodou časť obce Vítkovce prechádza našou obcou. 
Ing. Ľubomír Košík sa informoval, či obec má pripravené VZN o prevádzkovom poriadku cintorína.  
 
 
K bodu 5: Záverečný účet za r. 2019 
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Chrasť nad 
Hornádom za rok 2019, skonštatoval, že Záverečný účet obsahuje všetky náležitosti, ktoré má mať, 
zároveň poukázal na jeho nedostatky a predniesol svoje odporúčania.  
Na základe predneseného stanoviska obecné zastupiteľstvo: 
 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2019 s výhradami 
c) v zmysle odporúčania hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo prijíma opatrenia na nápravu   
    nedostatkov  
d) schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške 611,55 EUR 
 
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Peter Synalík, 

Jozef Melega 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
Záverečný účet bol schválený uznesením č. 12/2020 
 
K bodu 6: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a č. 2/2020 
Ondrej Mihňák, starosta obce   
oboznámil prítomných s návrhom zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami- rozpočtové opatrenie 
– povolené viazanie príjmov (č. 1/2020) a rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových výdavkov 
(č. 2/2020), z dôvodu, že nie sú splnené príjmy (krátenie podielových daní – pandémia 
Koronavírusu). Pán starosta vysvetlil jednotlivé položky rozpočtu, ktoré je nevyhnutné upraviť.  
 
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Peter Synalík, 

Jozef Melega 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy  rozpočtových opatrení č. 1/2020 a č. 2/2020 uznesením č. 
13/2020 



K bodu 7: Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Chrasti nad 
Hornádom 
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
oboznámil poslancov OZ s obsahom Rokovacieho poriadku, následne uvedený dokument poslanci  
schválili.  
 
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Peter Synalík, 

Jozef Melega 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom bol schválený uznesením  
č. 14/2020 
 
 
K bodu 8: Oboznámenie so Smernicou č. 1/2020 – vybavovanie sťažnosti a petícií 
Poslanci OZ sa oboznámili s obsahom smernice na vybavovanie sťažnosti a petícii, ktorú vydal 
starosta obce. 
 
K bodu 9: Oboznámenie so Smernicou č. 2/2020 – pre výkon finančnej kontroly 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil poslancov OZ s obsahom Smernice pre výkon finančnej kontroly.  
 
 
K bodu 10 – Rôzne  
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných so žiadosťou  p. Radúza Gabča o vydanie stanoviska k plánovanému 
využitiu pozemku parc. č. KNC 588/47  na výstavbu rodinného domu, ktoré potrebuje doložiť SPF. 
Po preskúmaní pozemku z mapového podkladu a informácie pána starostu, že cez pozemok 
prechádza obecný vodovod, poslanci sa zhodli, že uvedený pozemok, nie je vhodný na výstavbu 
rodinného domu.  
 
Pani Slavomíra Želonková 
predniesla p. starostovi a poslancom problém hlasnej hudby našich Rómov, ktorý sa často opakuje 
a prosila  o jeho riešenie.  
Ing. Ľubomír Košík a Mgr. Cyril Olejník navrhli, aby púšťanie hlasnej hudby ustrážila a riešila 
MOPS, ktorá je v našej obci zriadená. V diskusii sa všetci poslanci zhodli, že tento problém majú 
riešiť MOPS-kari.  
Pani Želonková tiež upozornila na problém túlavých psov a na to, že Rómovia si robia WC medzi 
svojimi domami a železničnou traťou. 
Taktiež sa sťažovala, že od doby, kedy je opäť otvorený bar, na ich ulici robia návštevníci baru 
(Rómovia) neporiadok a hluk. Pýtala sa, či je potrebné, aby bar fungoval a či by nebolo možné, aby 
sa v ňom predávalo, iba počas futbalových zápasov.  
Obecné zastupiteľstvo s p. starostom prediskutovali problematiku. Hlavným dôvodom uzatvorenia 
nájomnej zmluvy baru pri futbalovom ihrisku bolo zabezpečenia občerstvenia počas futbalových 
zápasov a iných aktivít konaných na miestnom futbalovom ihrisku. Ak bude situácia aj naďalej 
neúnosná a budú pokračovať sťažnosti občanov na hluk a neporiadok, bude potrebné daný problém 
riešiť, hoci aj ukončením nájomnej zmluvy. Situácia sa bude sledovať a problematika sa bude riešiť 
na nasledujúcom zasadnutí OZ. Pán starosta v najbližších dňoch prediskutuje problém  s nájomcom 
baru.  
 
 



Mgr. Cyril Olejník 
Zdôraznil, že je potrebné oboznámiť občanov obce s odmeňovaním  poslancov OZ. 
Terajší poslanci OZ nedostavajú žiadnu odmenu za svoju činnosť a s týmto stavom sú stotožnení, 
nakoľko je obec vo finančných dlhoch a rozvoj obce stagnuje dlhé roky. 
Poslanci OZ sa zhodli, že v  budúcnosti je však potrebné prijať Zásady odmeňovania poslancov, aby 
bolo fungovanie a činnosť OZ jasné a transparentné. 
 
 
Ondrej Mihňák, starosta obce a Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
informovali poslancov, že v našej obci sa konal dňa 11. 05. 2020 Vládny audit, ktorý bol zameraný 
na Rekonštrukciu oplotenia cintorína a Modernizáciu verejného osvetlenia, na ktoré obci boli 
poskytnuté finančné prostriedky MF SR na čiastočnú úhradu nákladov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s Návrhom správy z Vládneho auditu č. 
20100078-N-01a so zistenými nedostatkami.   
 
Ondrej Mihňák, starosta obce  
oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výsledkom súdneho sporu medzi spoločnosťou 
Ultima Ratio a našou obcou. Súd schválil zmier medzi stranami sporu a naša obec sa zaväzuje 
v mesačných splátkach vo výške 200,- EUR splatiť dlžnú sumu vo výške 5 200,- EUR menovanej 
spoločnosti.  
 
Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že p. Marián Melega podal žiadosť 
o stanovisko obce k odpredajú pozemkov  KNE p. č. 90789/1, 90128/1, 90128/3, 90130/101 
a stanovisko, či uvedené parcely sú v súlade s Územným plánom obce.  
Poslanci OZ pánovi starostovi odporučili, aby tieto pozemky preveril, či sú v súlade s 
územnoplánovacou dokumentáciou obce a tiež, na čo sú určené a následne odpovedal na jeho 
žiadosť.  
 
 
K bodu 11 – Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a 
zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Zapísala:  Mgr. Marcela Hamráková  
Overovatelia: Jozef Melega  
                       Ing. Dalibor Šefčík   
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 25. 06. 2020     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 25. 06. 2020 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 25. 06. 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
 
A/ volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 
Ing. Ľubomír Košík 
Peter Synalík 
 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
B/Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 11/2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 25. 06. 2020 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 12/2020  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019: 
 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2019 s výhradami 
c) v zmysle odporúčania hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo prijíma opatrenia na nápravu   
    nedostatkov  
d) schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške 611,55 EUR 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 13/2020  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy  rozpočtových opatrení č. 1/2020 a č. 2/2020. 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 



Uznesenie č. 14/2020  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Chrasti nad 
Hornádom. 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 25. 06. 2020    Ondrej Mihňák 


