ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad
Hornádom konaného dňa 27. 08. 2020
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta
obce Poslanci:
Katarína Jančárová
Ľuboš Jančár
Ing. Ľubomír Košík
Jozef Melega
Mgr. Cyril Olejník
Peter Synalik
Ing. Dalibor Šefčík
+ hostia - občania
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Prejednanie zrušenia všetkých športových, kultúrnych, spoločenských podujatí svadby, oslavy
a školské podujatia v sále obecného úradu v Chrasti nad Hornádom s okamžitou platnosťou od
28.8.2020 z dôvodu dezolátneho a nevyhovujúceho stavu pre všetkých občanov.

6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) a ostatných prítomných.
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ondrej Mihňák
- určil za zapisovateľa Ing. Ľubomíra Košíka
- do návrhovej a mandátovej komisie navrhol Jozefa Melegu a Mgr. Cyrila Olejníka
za overovateľov zápisnice navrhol Katarínu Jančárovú a Petra
Synalika
Obecne zastupiteľstvo odsúhlasilo vyššie uvedené návrhy.
za:

7-

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega,
Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík

0
proti:
zdržal sa: 0
3. Schválenie programu
Ondrej Mihňák, starosta obce

oboznámil prítomných s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ing. Ľubomír Košík
Navrhol doplniť do programu bod rokovania „Údržba verejných priestranstiev.“
Poslanci následne schválili doplnenie bodu „Údržba verejných priestranstiev“ pred bod programu
„Rôzne“.
za:

7-

proti:
zdržal sa:

0
0

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega,
Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Ing. Dalibor Šefčík
vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z minulých zasadnutí OZ.
Od septembra 2020 by nemalo byť vedené voči našej obci už žiadne exekučné konanie, takýto stav
bol naposledy cca v roku 2011.
Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska bol rozoslaný poslancom mailom, bude prerokovaný na
najbližšom obecnom zastupiteľstve.
Návrh o spolupodieľaní sa obce Vítkovce na nákladoch na odstraňovanie porúch verejného
vodovodu bude rozoslaný poslancom, taktiež sa prerokuje na najbližšom rokovaní OZ.
Ing. Ľubomír Košík
pripomenul, že na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva požiadal starostu o spracovanie
prehľadu dlhov, pôžičiek, nesplatených faktúr a exekúcií. Potom požiadavku ešte urgoval, no do
dnešného dňa neboli poskytnuté žiadne informácie.
Ing. Dalibor Šefčík
Uviedol, že takýto prehľad má pripravený, je potrebné už len doplnenie „dlhov do rezervného
a sociálneho fondu“ a faktúry firmy Ultima Ratio, Liptovský Mikuláš. Tiež bude ukončené exekučné
konanie z výstavby plynovodu. A tak na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva už budú tieto
podklady k dispozícií.
Na obecný úrad bol doručený list od inštitúcie Fórum pre pomoc starším – národná sieť ako reakcia
na anonymný podnet seniorov našej obce bývajúcich v blízkosti rómskych osád.
Ing. Ľubomír Košík
požiadal, aby boli všetky materiály, ktoré majú byť prerokované na obecnom zastupiteľstve,
zasielané mailom poslancom v dostatočnom predstihu pred konaním obecného zastupiteľstva, aby
si ich mohli pozrieť, oboznámiť sa s problematikou, a tak mohli zodpovedne zaujať stanovisko.
Ďalej navrhol, aby boli uznesenia obecného zastupiteľstvo odteraz číslované s uvedením mesiaca v
roku, v ktorom bolo uznesenie prijaté za lomítkom – z dôvodu lepšej orientácie v prijatých
uzneseniach obecného zastupiteľstva, s čím všetci prítomní súhlasili.

5. Prejednanie zrušenia všetkých športových, kultúrnych, spoločenských podujatí svadby,
oslavy a školské podujatia v sále obecného úradu v Chrasti nad Hornádom s okamžitou
platnosťou od 28.8.2020 z dôvodu dezolátneho a nevyhovujúceho stavu pre všetkých
občanov.
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných, že na obecný úrad bola dňa 27. 8. 2020 doručená petícia, v ktorej sa občania
z rodinných domov v blízkosti sály kultúrneho domu sťažujú na hluk, neporiadok, ničenie plotov...
počas hostín, ktoré sa konali v poslednom období.

Ing. Ľubomír Košík
Uviedol, že podľa dohody z rokovania obecného zastupiteľstva, kedy sa schvaľoval cenník za
prenájom vybraného druhu majetku obecného úradu občanom, bolo stanovené, že akýkoľvek
prenájom, resp. služba obecného úradu je viazaná na splnenie si záväzkov občana voči obci – t. j.
zaplatené miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatky za
odber vody z verejného vodovodu. Táto podmienka platí aj pre prenájom sály kultúrneho domu
s príslušenstvom. Túto dohodu pán starosta porušil a poskytol sálu svojvoľne bez vedomia poslancov
obecného zastupiteľstva.
Mgr. Cyril Olejník
Mal dotaz, či majú občania, ktorým bola poskytnutá sála, uhradené vyššie spomínane dane
a poplatky. Po odpovedí pána starostu, že nemajú, sa spýtal, prečo im napriek tomu, že nemajú
splnené záväzky voči obci bola poskytnutá sála.
Ondrej Mihňák, starosta obce
Odpovedal, že táto skupina občanov má uhradenú len malú časť. Vec konzultoval s krajským
koordinátorom, ktorého oboznámil, že uvedení občania zaplatili daň za tento rok a poplatok za
prenájom sály, načo ho krajský koordinátor upozornil, či vie, čo je to diskriminácia. Že či pôjde na
súd, ak im neposkytne sálu.
Ing. Ľubomír Košík
Oboznámil prítomných, že ako poslanec OZ podal oficiálnu žiadosť na obecný úrad, v ktorej okrem
iného žiadal preukázať zaplatenie miestnych daní a poplatkov občanov, ktorým bola poskytnutá sála.
Podľa zaslanej odpovede zamestnancov obecného úradu ani jeden z týchto občanov nemá tieto
záväzky vysporiadané, pričom dlh sa pohybuje v rozmedzí od cca 500 € až po 2500 €.
Opäť pripomenul, že akékoľvek služby a prenájmy obce budú podľa dohody poslancov obecného
zastupiteľstva a pána starostu poskytnuté len občanom, ktorí majú voči obci splnené záväzky. A to
bez ohľadu, v ktorej časti obce dotyčný žije. Uvedené potvrdil aj pán starosta.
Dané pravidlo pán starosta porušil v priebehu mesiacov jún až august minimálne 4 razy a
z uvedeného dôvodu v nedeľu 23. 08. 2020 telefonicky apeloval na poslancov a pána starostu, aby
takéto konanie okamžite zastavil, príp. zvolal mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva.
Jozef Melega
Vyjadril svoj nesúhlas prenájmu napr. sály kultúrneho domu občanovi, ktorý uhradil malý zlomok
svojho dlhu.
František Melega (hosť)
Upozornil poslancov OZ a pána starostu, že v prvom rade sála, o ktorej sa rokuje, nebola pôvodne
stavaná ako sála, ale ako telocvičňa telovýchovnej jednoty, kde sa po zvážení pribudoval vtedajší
MNV a ostatné príslušenstvo. To isté platí pre bufet, ktorý bol určený výhradne pre športovcov. Obec
ani štát finančne neprispeli na ich výstavbu. Preto nesmie byť žiadny nájom týchto priestorov. Keď
avizoval policajnú hliadku, že je v okolí sály hluk a neporiadok, dostal odpoveď, že je to vec
obecného úradu. Okrem zabávajúcich sa v sále sa zhromaždí okolo sály viac ako stovka ďalších
občanov nielen z našej osady, ale aj z iných obcí. Je nemožné v noci počas hluku zaspať a takisto
okolo sály je obrovský neporiadok. A mimochodom, obyvatelia z časti obce, ktorí spôsobujú riešený
problém, neboli ochotní zúčastniť sa na brigádach počas výstavby kultúrneho domu.
Štefan Horváth (hosť)
Pripomenul, že v minulosti sa pravidelne organizovali v sále diskotéky a či to vtedy nevadilo. Ďalej
uviedol, že to, že majú niektorí občania a z osady takmer všetci vysoké dlhy voči obci, je čiastočne
chyba bývalého vedenia obce, ktoré takýto stav dlhodobo neriešilo.
Poslanci OZ vyslovili, že práve tento neakceptovateľný stav chcú riešiť a nastaviť pravidlá, aby bol
doplatený dlh na daniach a poplatkoch za posledných x rokov (obdobie bude stanovené v rámci
ďalších rokovaní obecného zastupiteľstva) a pre všetkých občanov budú platiť povinnosti rovnako.

Nasledoval rozsiahla a pomerne búrlivá diskusia prítomných k problematike.
Štefan Horváth (hosť)
Oboznámil prítomných, že v predstihu požiadal a bolo mu p. starostom sľúbené poskytnutie sály na
oslavu 50-tych narodených svojej manželky na deň 30. 8. 2020 (nedeľa) a že si zabezpečí poriadok
vo vnútri sály, ale aj v okolí kultúrneho domu.
K daniam a poplatkom sa vyjadril, že nedostávajú z obecného úradu nijaké rozhodnutia a výmery,
a teda ani nevedia, koľko majú v danom roku zaplatiť.
Ing. Dalibor Šefčík
Pripomenul, že poslanci OZ na niektorom z predchádzajúcich rokovaní OZ stanovili, že ak má občan
nedoplatok aj na konci roka, rozhodnutie alebo výmer mu budú obecným úradom preukázateľne
doručené.
Mgr. Cyril Olejník
Mal dotaz, prečo sa poskytuje sála bez nájomnej zmluvy, v ktorej majú byť jasne určené podmienky
nájmu, ako i úhrada prípadných škôd a poškodení?
Ondrej Mihňák, starosta obce
Uviedol, že nevie o tom, že by sa niekedy poskytovala sála na základe písomnej zmluvy.
Po ďalšej diskusií predniesol návrh, aby sa vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré odzneli, úplne
zrušilo akékoľvek poskytovanie kultúrneho domu bez rozdielu.
Ing. Ľubomír Košík
Vyslovil názor, že toto nie je adekvátne riešenie problému a nie je správne obmedziť všetkých kvôli
určitej skupine obyvateľov. Veď sálu využívajú aj žiaci MŠ a ZŠ, športovci atď. Takisto nepovažuje
za správne teraz hlasovať o tom, či sa poskytne sála p. Štefanovi Horváthovi na oslavu. Poslanci OZ
podmienky určili na začiatku, keby boli dodržané, tento problém by nebolo potrebné teraz takýmto
spôsobom riešiť.
Jozef Melega
navrhol, aby sa všetci poslanci aj pán starosta vyjadrili k poskytnutiu kultúrneho dómu p. Štefanovi
Horváthovi na rodinnú oslavu 30. 08. 2020.
Ondrej Mihňák, starosta obce
Vzhľadom k tomu, že p. Horváth má oslavu pripravenú, všetko potrebné zarezervované, navrhol
sálu po uzavretí písomnej nájomnej zmluvy poskytnúť.
Jozef Melega
Vyslovil, že prvotná chyba zo strany pána starostu bola prisľúbiť kultúrny dom p. Horváthovi, a to z
už vyššie uvedených dôvodov – nedoplatky. Pár dni pred konaním oslavy už nie je asi vhodné zrušiť
sľúbenú sálu. Trvá ale na uhradení daní a poplatkov minimálne za aktuálny rok. Navrhol, aby bola
sála poskytnutá na základe zmluvy max. do 24.00 hod.
Ing. Dalibor Šefčík
Súhlasil s predchádzajúcimi návrhmi a doplnil, aby bola spracovaná písomná zmluva, ktorá bude
okrem iného zaväzovať usporiadateľa zabezpečiť na vlastné náklady poriadok nielen v sále, ale aj
v okolí kultúrneho domu (napr. strážna služba atď.)
Katarína Jančárová
Súhlasila s predchádzajúcimi stanoviskami poslancov a pána starostu.
Ľuboš Jančár
Tiež súhlasil s uvedenými stanoviskami, ale s podmienkou, že bude počas oslavy zatvorený bar na
futbalovom ihrisku.
Ing. Ľubomír Košík
Uviedol, že svoj názor nemení a trvá na podmienke, že ak má byť sála poskytnutá občanovi, ten
musí mať splnené všetky záväzky, a to sa týka i p. Horvátha. Ak uhradí do 30. 08. 2020 (má na to

jeden pracovný deň) všetky pozdĺžnosti voči obecnému úradu, čo nie je malá suma, môže mu byť
sála poskytnutá, samozrejme pri dodržaní podmienok – hlasitosť hudby, zabezpečenie poriadku
nielen v sále, ale aj v okolí kultúrneho domu.
Peter Synalik
Vyslovil názor, že je za poskytnutie sály p. Horváthovi, ktorý je občanom našej obce. Ale musí byť
dodržaný poriadok, disciplína, splní všetky podmienky, ktoré budú stanovené v zmluve.
Mgr. Cyril Olejník
Tiež trvá na podmienke, že ak má byť sála poskytnutá občanovi, ten musí mať splnené všetky
záväzky voči obci. Opýtal sa p. Horvátha, za aké obdobie je ochotný doplatiť spätne dane
a poplatky? Určite zaplatiť za jeden rok je málo.
Štefan Horváth (hosť)
Uviedol, že v nasledujúci deň je ochotný zaplatiť dane a poplatky za rok 2020. K ostatným
predchádzajúcim rokom sa nevie vyjadriť, keďže nevie, koľko dlží v jednotlivých rokoch.
Mgr. Cyril Olejník
Doplnil, že sálu p. Horváthovi sľúbil pán starosta a nie poslanci OZ, z tohto pohľadu sa nemá
k čomu vyjadrovať. Pán starosta išiel v rozpore s dohodou poslancov OZ, a preto by mal túto otázku
vyriešiť on sám.
Ondrej Mihňák, starosta obce
Na základe vyššie uvedeného bude p. Horváthovi sála poskytnutá na základe písomnej zmluvy.
V prípade problémov pán starosta osobne avizuje PZ na tel. č. 158.
Následne poslanci OZ predniesli návrh uznesenia na poskytovanie kultúrneho domu od 01.09.2020,
ktorý bol následne schválený uznesením č. 16/2020.
za:

7-

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega,
Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík

0
proti:
zdržal sa: 0
6. Údržba verejných priestranstiev
Ing. Ľubomír Košík
Vyjadril, že nie je spokojný, ako sú kosené a udržiavané verejné priestranstva a jednotlivé ulice.
Malo by nám záležať na tom, ako naša obec vyzerá, a tak by sme mali k údržbe verejných
priestranstiev a jednotlivých ulíc pristupovať.
Ondrej Mihňák, starosta obce
V súčasnosti je na aktivačných prácach cca 37 pracovníkov, z toho väčšinu tvoria ženy, len asi štyria
muži.
Nasledovala diskusia k uvedenému problému. Prítomní poslanci sa zhodli, že efektivita práce
aktivačných pracovníkov je nízka a výsledky ich práce sú neuspokojivé. Ing. Ľubomír Košík mal
dotaz, či sú aktivačne práce zo zákona povinné, či by nebolo vhodnejšie ísť cestou napr. založenia
obecného podniku. Pán starosta uviedol, že aktivačné práce musíme mať, obecná firma je otázkou
financií.
Ing. Ľubomír Košík
Predniesol návrh, aby bola zavedená kniha denných výkonov aktivačných pracovníkov, kde sa bude
denný výkon zaznamenávať a poslanci OZ budú môcť tento výkon náhodne kontrolovať.
Tento návrh bol schválený a prijatý uznesením č. 17/2020.
za:
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proti:

0

Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega,
Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik, Ing. Dalibor Šefčík

7. Rôzne
Ing. Ľubomír Košík
Navrhol, aby obecný úrad zvolal miestne šetrenie za účasti Košického samosprávneho kraja, ktorý
spravuje cesty III. triedy, ďalej Železníc slovenskej republiky a Policajného zboru (dopravného
inšpektorátu) za účelom riešenia kolízneho miesta na ceste pod podjazdom a úseku cesty pred a za
podjazdom a tiež v súvislosti s riešením prístupov na nástupištia pre cestujúcich vlakmi a prechodu
cez koľaje.
Prítomný prediskutovali daný problém. Pán starosta uviedol, že prechod cez koľaje sa v minulosti
riešil, ŽSR zaslali zamietavé stanovisko.
Prítomní súhlasili s návrhom na zvolanie komisie, Ing. Ľubomír Košík pripraví pozvánku.
Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapísal:

Ing. Ľubomír Košík

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

Overovatelia:

Katarína Jančárová

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

Peter Synalik

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

V Chrasti nad Hornádom dňa 27. 08. 2020

........................................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 27. 08. 2020 časť

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 27. 08. 2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Jozef Melega
Mgr. Cyril Olejník
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/Schvaľuje:
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený program zasadnutia OZ zo dňa 27. 08. 2020
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh, že sála kultúrneho domu bude s platnosťou od 01. 09. 2020
slúžiť výhradne pre akcie organizované obecným úradom a subjektmi, ktoré organizačne spadajú pod
obecný úrad.
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh, že od 01. 09. 2020 bude zavedená kniha denných výkonov
aktivačných pracovníkov (napr. zošit A4 s tvrdou väzbou), v ktorej bude denne zaznamenávaný počet
aktivačných pracovníkov v daný deň a prevedený výkon s uvedením presného miesta výkonu. Kniha
bude k dispozícií k nahliadnutiu poslancom OZ na obecnom úrade na požiadanie.
Hlasovanie za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 27. 08. 2020

Ondrej Mihňák
starosta obce

