
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 20. 01. 2021 
 

Prítomní:   
  

Poslanci: Ľuboš Jančár 

 Ing. Ľubomír Košík  

 Jozef Melega 

 Mgr. Cyril Olejník  

 Peter Synalik 

   

Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2021 

6. Oboznámenie s miestnym konaním na podnet p. Ignáca Olšanského pri jeho rodinnom dome 

(č.d.46) 

7. Rôzne 

8. Záver  

 

1. Otvorenie 
V úvode zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) poslanci OZ uznesením č. 1/2021 

poverili Mgr. Cyrila Olejníka vedením zasadnutia (z dôvodu neprítomnosti starosta a zástupcu 

starostu obce na rokovaní OZ).  

 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 

Mgr. Cyril Olejník 

- určil za zapisovateľa Ing. Ľubomíra Košíka  

- do návrhovej a mandátovej komisie navrhol Ľuboša Jančára a Petra Synalika  

- za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Melegu a ing. Ľubomíra Košíka 

Obecne zastupiteľstvo odsúhlasilo uvedené návrhy.  

za: 5 -   Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega 

 Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik 

proti: 0 

zdržal sa:  0 

 

3. Schválenie programu  

Mgr. Cyril Olejník 

oboznámil prítomných s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

za:  5 - Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega,  

  Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik  

proti:  0 

zdržal sa: 0 



4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 

Ing. Ľubomír Košík   

Pripomenul, že na zasadnutí OZ v septembri 2020 bolo dohodnuté, že do konca októbra 2020 bude 

vykonaná príprava inventúry majetku, budú vyhotovené súpisy majetku a následne budú vytvorené 

inventarizačné komisie, do ktorých budú podľa uváženia nominovaní aj poslanci OZ. Doteraz 

prítomní poslanci OZ nedostali žiadnu odozvu. 

 

 Vzhľadom k neprítomnosti starostu obce sa poslanci dohodli, že podrobnejšia kontrola 

plnení uznesení bude vykonaná na najbližšom zasadnutí za prítomnosti p. starostu.    

 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2021 

Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 

oboznámil prítomných z plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021, 

ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 30. 11. 2020.  

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti uznesením č. 2/2021.  

za: 5 -   Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega 

  Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalik 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

 

6. Oboznámenie s miestnym konaním na podnet p. Ignáca Olšanského pri jeho rodinnom  

dome (č.d.46) 

Mgr. Cyril Olejník 

Oboznámil prítomných so zápisnicou z miestneho konania v súvislosti s problematikou úzkej 

vozovky pri jeho rodinnom dome. Zápisnica bola zaslaná v el. podobe poslancom OZ. Predmetom 

konania bolo ohrozovanie majetku p. Olšanského pri prejazde nákladných vozidiel popri jeho RD 

(narážanie do dažďového zvodu, prejazd automobilmi po chodníku, zatekanie do obytného 

priestoru). 

Peter Synalik  

Ako účastník miestneho konania oboznámil s priebehom konania ostatných poslancov.  

 

7. Rôzne 

Ing. Ľubomír Košík 

Uviedol, že bol oslovený niektorými rodičmi, prečo nebola zatiaľ otvorená MŠ aspoň pre deti 

zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti, ktorých rodičia musia pracovať. Je 

potrebné, aby p. starosta spolu s p. riaditeľkou MŠ prehodnotili otvorenie MŠ v zmysle platných 

protipandemických opatrení. 

Poslanci prediskutovali skutočnosť, že v obci sa nebude vykonávať plošné testovanie obyvateľov na 

koronavírus v termíne 18.-26.januára 2021. Nie sú im známe dôvody, na základe ktorých p. starosta 

rozhodol o nekonaní testovania a nemajú k dispozícií usmernenia okresného úradu, príp. iných 

inštitúcií k testovaniu. Preto žiadajú p. starostu, aby ich oboznámil s dôvodom nekonania 

testovania.  

 

Záver 
Na záver Mgr. Cyril Olejník poďakoval prítomným poslancom za účasť na zastupiteľstve a 

zasadnutie ukončil.  

 

Zapísal: Ing. Ľubomír Košík ............................................  

Overovatelia:  Jozef Melega ............................................  

 Ing. Ľubomír Košík ............................................  



Zápisnica zo dňa 20. 01. 2021 časť 
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom 

dňa 20. 01. 2021 
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  

 

A/ Volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 

Ľuboš Jančár  

Peter Synalik 

 

Hlasovanie za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

B/ Schvaľuje:  

Uznesenie č. 1/2021 
Obecné zastupiteľstvo poveruje Mgr. Cyrila Olejníka vedením zastupiteľstva v prípade 

neprítomnosti starostu obce a zástupcu starostu obce. 

 

Hlasovanie za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 2/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad 

Hornádom na 1. polrok 2021. 

 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia.  
 

 

V Chrasti nad Hornádom  dňa ...................................      

 

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

 Ondrej Mihňák 

 starosta obce  


