ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 25. 09. 2020
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Poslanci:
Ing. Dalibor Šefčík
Ing. Ľubomír Košík
Mgr. Cyril Olejník, príchod 18.20 hod.
Ľuboš Jančár
Peter Synalik
Jozef Melega
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
5. Správa o výsledku kontroly č. 02/2020
6. Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2020
7. Finančná kompenzácia – bezúročný úver zo štátu z dôvodu COVID-19 do výšky ukrátených
podielových daní obce
8. Návrh VZN č. 1/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chrasť nad Hornádom + cenník
služieb
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – návrh
10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – návrh
11. Návrh na odpis účtu 042 – obstarávanie DHM
12. Inventúra majetku obce – komisie
13. Postup pri obstarávaní zákaziek s nižšou ako podlimitnou hodnotou
13. Rôzne
14. Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“).
K bodu 2: Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil za:
Zapisovateľa/ku: Ing. Dalibor Šefčík
za overovateľov zápisnice: Peter Synalik a Jozef Melega
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: Ing. Ľubomír Košík a Ľuboš Jančár

K bodu 3: Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ.
Poslanci zároveň navrhli jeho doplnenie o bod: „Postup pri obstarávaní zákaziek s nižšou ako
podlimitnou hodnotou“.
Bod sa umiestni za bod číslo 12.
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po opätovnom prečítaní doplneného programu vyzval poslancov a hlavného kontrolóra na jeho
možné doplnenie, prípadne pripomienkovanie.
Program po doplnení jednohlasne schválený.
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Zástupca starostu, Ing. Dalibor Šefčík vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z minulých
zasadnutí OZ. Z viacerých spomenutých bodov sa diskusia otvorila k nasledovným:
Nedoplatky poplatníkov obce – kontrolór obce informoval zastupiteľstvo, že premlčacia doba pri
daňových povinnostiach je 6 rokov. Poslanci sa zhodli na potrebe pripraviť prehľad dlhov každého
občana obce. Každý občan má byť písomne informovaný o svojich nedoplatkoch aby každý vedel,
koľko a za čo má obci zaplatiť na poplatkoch. Občanom, ktorý nemajú uhradené poplatky je
potrebné poslať výzvu na zaplatenie (osobné doručenie na podpis, prípadne poslať doporučene
poštou).
Po neuhradení výzvy na zaplatenie poplatkov si môže obec začať nárokovať plnenie formou
exekúcie prípadne v spolupráci s príslušnými úradmi.
Poslanci OZ odporúčajú starostovi, aby úrad riadne vypočítal a doručil (osobné doručenie, resp.
doporučenou poštou) rozhodnutia o vyrubení daní a miestnych poplatkov všetkým občanom, ktorí
nemajú uhradené dane a poplatky za rok 2020. Poslanci tiež odporúčajú vypočítať celkové
pozdĺžnosti každého občana kumulatívne spätne za predchádzajúce roky a zaslať takýmto občanom
výzvy na dodatočné zaplatenie starších dlhov.
Od nastávajúceho roka by mal obecný úrad vyhotoviť a doručiť (osobnou roznáškou, resp.
v prípade potreby poštou) rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov všetkým občanom obce
proaktívne. Cieľom je, aby každý obyvateľ obce bol vopred a včas informovaný o svojich
povinnostiach na zaplatenie daní a poplatkov.
Za: : Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík,
Peter Synalik
Proti:
Zdržal sa:
K bodu 5: Správa o výsledku kontroly č. 02/2020
Kontrolór obce oboznámil prítomných so Správou o výsledku kontroly. Jediným zjavným
nedostatkom bolo oneskorené naplnenie uznesenia „Prevádzkový poriadok pohrebiska“ ktoré malo
byť pripravené do 03/2020 no bolo pripravené až v 08/2020.
Obecné zastupiteľstvo berie túto správu na vedomie.

K bodu 6: Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2020
Kontrolór obce predniesol svoj Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2020.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/2020 pre predstavený Plán kontrolnej činnosti.
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7: Finančná kompenzácia – bezúročný úver zo štátu z dôvodu COVID-19 do výšky
ukrátených podielových daní obce
Kontrolór obce informoval obecné zastupiteľstvo o tzv. „návratnej finančnej výpomoci“ ktorú štát
umožňuje čerpať obciam z dôvodu ukrátenia na podielových daniach (pre krízu COVID-19).
Pre obec Chrasť nad Hornádom ide o približne 16 366 Eur.
Podmienky: Bezúročná, bezpoplatková výpomoc štátu. Splatná od roku 2024 do 2027 – teda každý
rok je potrebné uhradiť 1/3 výpomoci. Do konca roka 2020 je potrebné požiadať aj zúčtovať túto
výpomoc do výdavkov obce (peniaze sa teda musia použiť do konca roka 2020). Peniaze sa nesmú
použiť na krytie minulých výdavkov.
Poslanci OZ predniesli viaceré návrhy – využitie peňazí na údržbu ciest, sály kultúrneho domu,
budovy obecného úradu, zrealizovanie kuchynky v budove KSC, výstavbu parkoviska pri cintoríne,
chodník cintorínom.
Všetci prítomní sa zhodli, že najoptimálnejšie by bolo peniaze využiť na opravu ciest v obci.
Starosta obce prezisti možnosti realizácie takejto opravy pozemnej komunikácie (skrz výšku
výpomoci a peniaze potrebné na opravu sa zdá byť najvhodnejšie realizovať opravu komunikácie
nad železničnou traťou) spolu so stavebným úradom. V prípade priaznivých administratívnych
podmienok by sa zistila približná cena potrebná na opravu. Následne obecné zastupiteľstvo
rozhodne, či obec požiada o ďalší, i keď bezúročný úver štátu a ak áno, na aký účel.
K bodu 8: Návrh VZN č. 1/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chrasť nad
Hornádom + cenník služieb
Poslanci boli oboznámení s novým VZN o prevádzke pohrebiska. Navrhli mierne úpravy
v terminológii použitej v časti „cenník“ a schválili tento návrh VZN uznesením č.20/2020.
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti:
Zdržal sa:
K bodu 9: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – návrh
Starosta obce informoval prítomných prečo je potrebné realizovať rozpočtové opatrenie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020 uznesením č. 21/2020
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti:
Zdržal sa:
V priebehu diskusie Mgr. Cyril Olejník navrhol, aby pri obdobných zmenách v rozpočte boli
poslanci detailnejšie oboznámení s obsahom jednotlivých zmenených položiek (prečo, na čo, v a kej

výške,...) nakoľko z názvov položiek súvahy/rozpočtu nie je jasné čo do kategórií spadá.
Uvedený návrh sa týka aj materiálov ku prerokovávaniu rozpočtu, ktorého forma je pochopiteľná
len pre osoby s úzko zameraným ekonomickým zameraním a nie je jasná pre osoby
s neekonomickým vzdelaním.
Poslanci OZ predniesli návrh, aby pri rokovaniach týkajúcich sa schvaľovania rozpočtu, zmenách
v rozpočte rozpočtovými opatreniami budú poslanci obecného zastupiteľstva informovaní
detailnejším spôsobom (bližšie popísanie jednotlivých kategórií rozpočtu), k čomu prijali uznesenie
č. 22/2020
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti:
Zdržal sa:
K bodu 10: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – návrh
Starosta obce informoval prítomných prečo je potrebné realizovať rozpočtové opatrenie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020 uznesením č. 23/2020.
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti:
Zdržal sa:
K bodu 11: Návrh na odpis účtu 042 – obstarávanie DHM
Kontrolór obce oboznámil prítomných s výsledkami finančného auditu vykonaného na obci
v priebehu septembra 2020 nezávislým externým audítorom.
Obecné zastupiteľstvo berie výsledky na vedomie.
Z výsledkov auditu vyplynulo odporúčanie nezávislej audítorky odpísanie majetku vedeného na
účte 042 – obsatrávanie DHM (dlhodobého hmotného majetku). Odôvodnenie: nakoľko obec
nerealizuje žiadne kroky v obstarávaní vymenovaného DHM, z účtovného hľadiska sa odporúča
vymazať obsah účtu 042.
Poslanci zatiaľ tento odpis DHM nepodporujú. Odporúčajú starostovi obce zistiť viac info
o všetkých jednotlivých projektoch a preštudovať projektovú dokumentáciu ktorá by sa mala
nachádzať na obecnom úrade. Obecné zastupiteľstvo zatiaľ nemá dostatok informácií potrebných
pre rozhodovanie.
Keďže obec už v minulosti investovala nejaké peniaze do prípravy jednotlivých projektov, je
potrebné ich bližšie preskúmať a následne zhodnotiť, ktoré projekty sú hodné rozvíjania a ktoré sa
môžu ako neuskutočniteľné odpísať z účtu 042.
K bodu 12: Inventúra majetku obce – komisie
Starosta obce oboznámil prítomných s tzv. „Číselníkom stredísk“ – zoznam miestností v budovách
vo vlastníctve obce ktoré by mali mať vykonanú inventarizáciu.
Z diskusie medzi zúčastnenými vyplynulo, že tvorba komisií pre vykonanie inventarizácie je
nateraz predčasná. Dôvodom je nedostatočná predpríprava pre vykonanie inventarizácie

(pravdepodobne neexistujúce zoznamy inventáru v jednotlivých miestnostiach).
Obecné zastupiteľstvo navrhuje zrealizovať predprípravu pred inventúrou – urobiť súpis majetku
jednotlivých budov, miestností aby bolo jasné čo má byť v danej miestnosti. Súpis majetku má
visieť v každej jednotlivej miestnosti.
Takáto predpríprava sa má vykonať vo všetkých miestnostiach obecného úradu, KSC, školy. Je teda
potrebné poprosiť o súčinnosť aj DHZ aby si pripravili prehľad majetku v priestoroch ktoré
využívajú.
Predpríprava by sa mala vykonať do konca októbra, aby sa v priebehu novembra mohli zriadiť
inventárne komisie, do ktorých by boli podľa zváženia nominovaní aj poslanci OZ a zrealizovať
inventúra.
K bodu 13: Postup pri obstarávaní zákaziek s nižšou ako podlimitnou hodnotou
Zákon hovorí, že do sumy 5000 Eur môže starosta zrealizovať objednávku tovarov/služieb bez
výberového konania. Mgr. Cyril Olejník a Ľubomír Košík vyjadrili návrh, aby sa uznesením OZ
znížila táto hranica na 1000 Eur bez DPH . Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác za
cenu vyššiu ako 1000 Eur bez DPH je potrebné, aby bolo vyhodnotených viacero cenových ponúk
a obecné zastupiteľstvo by sa uznieslo na najvýhodnejšej ponuke (po zohľadnení ceny, kvality,
dĺžke dodania).
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 24/2020 návrh, ktorým sa upravuje postup pri
obstarávaní zákaziek s nižšou ako podlimitnou hodnotou (v zmysle Zákona č. 345/2018 Z. z o
verejnom obstarávaní) pre obstarávateľa, ktorým je obec Chrasť nad Hornádom.
Za: Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Ľuboš Jančár, Mgr. Cyril Olejník, Ing. Dalibor Šefčík, Peter
Synalik
Proti:
Zdržal sa:

K bodu 14: Rôzne
Na záver obecného zastupiteľstva starosta obce otvoril diskusiu, v ktorej mohli zúčastnení predniesť
svoje návrhy, pripomienky.
V rámci diskusie sa dohodlo na nasledovných úlohách:
1. do programu na najbližšie obecné zastupiteľstvo pridať nasledujúci bod - návrh na zmenu
rokovacieho poriadku obce (účelom je, aby sa dali prijímať uznesenia aj v téme „Rôzne“)
2. do programu na najbližšie obecné zastupiteľstvo pridať nasledujúci bod - využívanie
príspevkov štátu na voľnočasové aktivity a vytvorenie samostatného účtu v banke na
evidenciu tohto príspevku
3. je potrebné, aby starosta obce overil informácie -čo je potrebné, a čo všetko musí byť
splnené - vo veci realizácie klziska pri potravinách. V každom prípade je potrebné
vysporiadať časť pozemku, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu.

K bodu 15: – Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a
zasadnutie ukončil.

Zapísal/a: Ing. Dalibor Šefčík
Overovatelia: Peter Synalik
Jozef Melega

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

V Chrasti nad Hornádom dňa 25. 09. 2020

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 25. 09. 2020 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 25. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Ing. Ľubomír Košík
Ľuboš Jančár
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/Schvaľuje:
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 25. 09. 2020
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2020
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Chrasť nad
Hornádom č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chrasť nad
Hornádom + cenník služieb
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020.
Hlasovanie za: 6

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh, aby pri rokovaniach týkajúcich sa schvaľovania rozpočtu,
zmenách v rozpočte rozpočtovými opatreniami budú poslanci obecného zastupiteľstva informovaní
detailnejším spôsobom (bližšie popísanie jednotlivých kategórií rozpočtu).
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh, ktorým sa upravuje postup pri obstarávaní zákaziek s
nižšou ako podlimitnou hodnotou (v zmysle Zákona č. 345/2018 Z. z o verejnom obstarávaní) pre
obstarávateľa, ktorým je obec Chrasť nad Hornádom, v nasledujúcom znení:
V prípade zadávania zákaziek na dodanie tovaru, na poskytnutie služieb a na uskutočňovanie
stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je vyššia ako 1.000 € bez DPH bude obstarávateľ
postupovať nasledovne:
1. Obstarávateľ zabezpečí na presne definovaný predmet zákazky minimálne tri cenové ponuky
potenciálnych záujemcov, ktorí môžu dodať tovar, poskytnúť službu, resp. uskutočňovať stavebné
práce.
O priebehu obstarávania informuje OcÚ poslancov OZ, ktorí môžu byť nápomocní pri
zabezpečovaní CP a vytypovaní cenovo a kvalitatívne najvhodnejšieho kandidáta na dodanie tovaru
a služieb.
2. Následne poslanci OZ vyberú najvýhodnejšiu ponuku pri dodržaní zásad hospodárnosti,
primeranej ceny a kvality. Pri vyhodnotení ponúk musia byť prítomní minimálne štyria poslanci
OZ.
Zároveň musí platiť, že predmet zákazky ani hodnotu zákazky nie je možné deliť. Predpokladaná
hodnota zákazky sa určí ako cena bez DPH za celú dobu zmluvného vzťahu pre všetky zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (napr. pre obec aj materskú školu,...).
Postup podľa tohto uznesenia sa neuplatní pri pravidelne sa opakujúcich platbách (napr. poplatok za
vodu, energie, telefóny, ...).
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

E/ Odporúča
Poslanci OZ odporúčajú starostovi, aby úrad riadne vypočítal a doručil (osobné doručenie, resp.
doporučenou poštou) rozhodnutia o vyrubení daní a miestnych poplatkov všetkým občanom, ktorí
nemajú uhradené dane a poplatky za rok 2020. Poslanci tiež odporúčajú vypočítať celkové
pozdĺžnosti každého občana kumulatívne spätne za predchádzajúce roky a zaslať takýmto občanom
výzvy na dodatočné zaplatenie starších dlhov.
Od nastávajúceho roka by mal obecný úrad vyhotoviť a doručiť (osobnou roznáškou, resp.
v prípade potreby poštou) rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov všetkým občanom obce
proaktívne. Cieľom je, aby každý obyvateľ obce bol vopred a včas informovaný o svojich
povinnostiach na zaplatenie daní a poplatkov.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 25. 09. 2020

Ondrej Mihňák
starosta obce

