
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 02. 02. 2021 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce  
  
Poslanci: Ľuboš Jančár 
 Ing. Ľubomír Košík  
 Jozef Melega 
 Mgr. Cyril Olejník  
    
 
 
Program:  
 
1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
5. Prejednanie žiadosti o stanovisko obce k prevodu pozemku z SPF pre Gabčovú Nikolu 
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“). 

 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 
Starosta obce Ondrej Mihňák určil za: 

- zapisovateľa Ing. Ľubomíra Košíka  
- za overovateľov zápisnice Mgr. Cyrila Olejníka a Ing. Ľubomíra Košíka 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Ľuboš Jančár a Jozef Melega. 
 
3. Schválenie programu  
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ , ktorý bol následne schválený.  
 
za: Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník 
proti:  - 
zdržal sa: - 
 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Ondrej Mihňák 
Vykonal stručné vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh z predošlých zasadnutia OZ: 

- k otázkam ohľadom otvorenia Materskej školy a skríningového testovania, ktoré boli 
prediskutované na poslednom zasadnutí OZ, zaslal poslancom stanovisko mailom, 

- k inventúre majetku sú pripravené súpisy – 3. výtlačky, ktoré si prevzali poslanci, 
- v mesiaci apríl 2021 budú rozdistribuované pre obyvateľov rozhodnutia o vyrubení daní 

a miestnych poplatkov, 
- rozpočet na rok 2021 bude pripravený a vyvesený 15. dní pred koncom mesiaca marec, 

momentálne sme v rozpočtovom provizóriu, 



- bol vykonaný audit účtovnej závierky k 31. 12. 2020, správa z auditu bola zaslaná 
poslancom  OZ.   

 
5. Prejednanie žiadosti o stanovisko obce k prevodu pozemku z SPF pre Gabčvú Nikolu 
Ondrej Mihňák, starosta obce 
oboznámil prítomných so žiadosťou p. Nikoly Gabčovej o stanovisko obce (pre Slovenský 
pozemkový fond) k prevodu časti parcely KN-C 588/2, v jej prospech. Pozemok je súčasťou 
parcely KN-E 90588/2 v správe Slovenského pozemkového fondu. Informoval prítomných, že zo 
strany obce bola na SPF zaslaná žiadosť o bezodplatný prevod celej parcely KN-C 588/2 do 
vlastníctva obce. Na časti uvedenej parcely leží miestna komunikácia, zvyšnú časť parcely 
v budúcnosti plánuje obec použiť na výstavbu rodinných domov. V zmysle tejto žiadosti bude 
zaslané aj stanovisko p. Gabčovej. 
 
Poslanci OZ prediskutovali uvedenú problematiku. Zhodli sa, že je potrebné pokračovať v zámere 
vysporiadania celého pozemku predmetnej parcely v prospech obce z dôvodu umiestnenia miestnej 
komunikácie na časti pozemku, ako aj s dôvodu prípravy pozemkov s dobudovaním inžinierskych 
sietí pre budúcu individuálnu výstavbu rodinných domov.       
 
7. Rôzne 
Ondrej Mihňák, starosta obce 

Oboznámil prítomných poslancov OZ s oficiálnou sťažnosťou pracovníčky školskej jedálne na 
svoju nadriadenú. Starosta bude sťažnosť riešiť v zmysle platnej legislatívy.  
 
Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  
 
Zapísal: Ing. Ľubomír Košík ............................................  

Overovatelia:  Mgr. Cyril Olejník ............................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápisnica zo dňa 02. 02. 2021 časť 
UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom 
dňa 02. 02. 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ Volí  
členov návrhovej a mandátovej komisie: 
Ľuboš Jančár  
Jozef Melega 
 
Hlasovanie za: 4  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa ...................................      
 
 .........................................  
 Ondrej Mihňák 
 starosta obce  


