ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 20. 10. 2020
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Poslanci:
Ing. Dalibor Šefčík
Ing. Ľubomír Košík
Peter Synalik
Ľuboš Jančár
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. Finančná kompenzácia – bezúročný úver zo štátu z dôvodu COVID-19 do výšky ukrátených
podielových daní
6. Rôzne
7. 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 - Jozef Melega, Peter Synalik
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení - Ing. Ľubomír Košík, Ľuboš Jančár
K bodu 3: Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol následne schválený.
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Ľuboš Jančár, Peter Synalík, Jozef Melega
Proti: Zdržal sa: -

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Ing. Dalibor Šefčík, zástupca starostu obce
vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z minulých zasadnutí OZ.
- prehľad poplatkov občanov + ich doručovanie – prebieha
- inventarizačná príprava - súpis majetku existuje v elektronickej podobe. Všetky
budovy/miestnosti takýto zoznam majú. Stačí pár dní pred plánovanou inventúrou ohlásiť
záujem o jej vykonanie a obecný úrad poskytne potrebné materiály.
Ing. Ľubomír Košík požiadal o zaslanie týchto „inventúrnych súpisov“ poslancom, aby boli
oboznámení z rozsahom inventarizovaného majetku podľa jednotlivých stredísk
- preskúmanie projektov viažucich sa na účet 042 – projekty sa nachádzajú na obecnom úrade
až na projektovú dokumentáciu týkajúcu sa komunitného centra. Na projekty sa teda
starosta/poslanci môžu v prípade záujmu o rozvíjanie niektorého z nich pozrieť.
- miestne šetrenie pre kolízne miesto pri železničnom podjazde - udialo sa, pripravuje sa zápis
z miestneho šetrenia ktorý sa pošle všetkým zúčastneným stranám a následne sa podniknú
ďalšie kroky k riešeniu situácie

K bodu 5: Finančná kompenzácia – bezúročný úver zo štátu z dôvodu COVID-19 do výšky
ukrátených podielových daní
- Dlhové zaťaženie obce je na úrovni približne 14%. Z pohľadu hlavného kontrolóra obce,
obec spĺňa podmienky pre čerpanie návratného finančného príspevku (viď prehlásenie
kontrolóra v prílohe).
- Poslanci odporúčajú pokúsiť sa získať dotáciu na cestu pre kolóniu a primárne vyriešiť
ostatné cesty.
- Oprava ciest vyrezaním a vypĺňaním jám a výtlkov neprichádza vzhľadom na stav ciest do
úvahy, poslanci sú za kompletné pokrytie novým kobercom. Tiež upozornili na potrebu brať
do úvahy napojenie jednotlivých nehnuteľnosti na cestu a terén priľahlý k ceste, čo vyvolá
v niektorých úsekoch úpravy a tiež nutnosť vyriešiť odvod povrchovej vody, aby sme sa
vyhli budúcim problémom.
- Ponuky firiem z Prešova sú podozrivé skrz veľkú podobnosť, preto sa nepripúšťajú do
ďalšej diskusie, berie sa do úvahy iba jedna z týchto ponúk.
- Ing. Ľubomír Košík a Jozef Melega vyjadrili nespokojnosť s prípravou cenových ponúk. Do
úvahy treba zobrať aj cenovú ponuku, ktoré zabezpečil Mgr. Cyril Olejník.
- obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 26 A, B/2020 a č. 27/2020
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Ľuboš Jančár, Peter Synalík, Jozef Melega
Proti: Zdržal sa: K bodu 6: Rôzne
- Ing. Dalibor Šefčík pripomenul tému finančného príspevku na opravu porúch obecného
vodovodu – návrh zmluvy zaslaný obci Vítkovce nebol formulovaný správne. Mal
obsahovať informáciu o finančnom podieľaní sa na opravách, nie o fixných mesačných
poplatkoch. Tiež mala obsahovať informáciu, na oprave ktorej časti vodovodu sa budú
podieľať. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi prepracovať zmluvu a po odobrení
poslancami OZ ju predniesť obci Vítkovce ešte raz (s tým, že prepočíta, ako sa bude
vyrátavať suma – či podielom ku odberu vody alebo pomerom ku počtu obyvateľov)
- Ing. Dalibor Šefčík pripomenul povinnosť obce od 1.1.2020 zriadiť zber kuchynského
odpadu – štát však umožnil samosprávam odklad tejto povinnosti o pol roka. Odporúča sa
starostovi skontaktovať sa so SZO, prípadne s Brantner Nova aký je plán realizácie tohto
nového zákona nakoľko sa týka úplne všetkých obcí na Slovensku.

- Ing. Ľubomír Košík – žiada vysvetlenie ku faktúre pre osadenie brány pri materskej škole

v sume 3800 Eur, ktorá sa mu zdá privysoká (v cene nie je samotná brána).
Zároveň vytkol, že za posledné dva roky sa preinvestovalo 37 000 Eur v okolí základnej
školy, o ktorých obecné zastupiteľstvo nebolo vopred informované a o prácach ani OZ
nerozhodovalo a všetky práce boli realizované jednou firmou – LESOSTYLL, s. r. o.
Ceny v jednotlivé faktúry za rôzne čiastkové práce sa zdajú byť drahé a neadekvátne.
Spoločne s pani riaditeľkou ZŠ pán starosta rozprával s pánom Bdžochom o pláne výkonu
prác a dohodli sa na realizácii.
Starosta uvádza, že fakturované sumy vychádzajú z reálnych nákladov a z náročnosti
vykonávaných prác ktoré stručne popísal a striktne odmieta obvinenia z prospechárstva
resp. zo slepého uprednostňovania jednej firmy. Uvádza že firma je spoľahlivá a promptná
v jednaní. Podľa slov pána starostu sú faktúry a ceny v poriadku a adekvátne.
Ing. Ľubomír Košík mal dotaz ohľadom nájmu traktora pre obec, keďže traktor pána
Bdžocha parkuje na dvore pána starostu, resp. na dvore rodičovského domu. Pán starosta
vysvetlil, že pánovi Bdžochovi vyhovuje kde jeho traktor parkuje a že za traktor sa platí
nájom len ak sa ním vykonáva reálna práca.
Ing. Ľubomír Košík vyslovil názor, že tomuto vysvetleniu neverí, takisto ako nie je
spokojný s vysvetlením k fakturovaným prácam v okolí základnej školy.
K bodu 7: – Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a
zasadnutie ukončil.

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

V Chrasti nad Hornádom dňa 20. 10. 2020

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 20. 10. 2020 časť

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 20. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Ing. Ľubomír Košík
Ľuboš Jančár
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/Schvaľuje:
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 20. 10. 2020
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2020
A/ poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných finančných
zdrojov financovania
B/ obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií
SR vo výške 16 366 Eur na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie rozpočtového opatrenia č. 5 /2020 – navýšenie príjmov
o 16 366 Eur a doúčtovanie výdavkov v tej istej sume na opravu miestnych komunikácií.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia
V Chrasti nad Hornádom dňa 20. 10. 2020

Ondrej Mihňák
starosta obce

