ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 08. 04. 2021
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Poslanci:
Ing. Dalibor Šefčík
Ing. Ľubomír Košík
Mgr. Cyril Olejník
Peter Synalik (do 22:00)
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. Prejednanie návrhu rozpočtu na r. 2021
6. Prejednanie návrhu VZN č. 1/2021, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ a spádová MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrasť nad Hornádom
7. Prejednanie príspevku pre Kristiána Jančára
8. Prejednanie dotácie pre TJ-Sokol Chrasť
9. Prejednanie odmeny pre Pavla Vojtillu za obetavú prácu pre obec
10. Oprava mostu v časti obce „Dedina“ pri p. Jánovi Jánčárovi a p. Jurajovi Vojtillovi
11. Prejednanie vybavenie úveru 60 000,- € na opravu miestnych komunikácií v obci
12. Rôzne
13. 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 – Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení – Peter Synalík, Jozef Melega
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef
Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ.
Mgr. Cyril Olejník navrhol úpravu programu: presunúť bod 9 a 10 do bodu 12. Rôzne. Ing. Ľubomír
Košík navrhol doplniť - nahradiť bod 10 témou - “Zásady odmeňovania poslancov”.
Ing. František Stanislav navrhol obsadiť bod 9 témou - “Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za
rok 2020.”
Po opätovnom prečítaní upraveného programu vyzval poslancov a hlavného kontrolóra na jeho
možné doplnenie, prípadne pripomienkovanie. Program po úprave jednohlasne schválený
uznesením č. 3/2021.
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef
Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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.
- oprava porúch spoločnej vetvy vodovodu a participovanie obce Vítkovce na vzniknutých
poruchách – obec Vítkovce nesúhlasí s finančným participovaním na opravách vodovodu v obci
Chrasť nad Hornádom v úsekoch, ktorými prechádza voda pre obec Vítkovce, no je ochotná
podieľať sa na opravách technikou (taktor, vlečka). Poslanci navrhujú trvať na dohodnutí nejakej
kompenzácie (napr. podieľať sa 1/3 na sume opravy, pretože zhruba 1/3 objemu odbernej vody je
odoberaná obcou Vítkovce).
- zber kuchynského odpadu – obec zatiaľ nemá riešenie, spoločnosť Brantner Nova zatiaľ
nerealizuje obdobný zber a nie je ani na takýto zber pripravená. Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce apelovať na úrovni ZMOS a prebrať túto tému so spoločnosťou Brantner Nova
(ktorá napr. v okrese Liptovský Mikuláš takýto zber už realizuje).
- inventarizácia majetku obce: nemožnosť jej realizácie v súčasnom období, pretože zákon
obmedzuje začatie inventarizácie najskôr 3 mesiace pred uzávierkou.

K bodu 5: Prejednanie návrhu rozpočtu na r. 2021
Starosta obce vyzval prítomných poslancov k predneseniu otázok/návrhov/nezrovnalostí týkajúcich
sa návrhu rozpočtu na rok 2021. O vysvetlenia k niektorým položkám požiadali poslanci už pred
rokovaním OZ, z obecného úradu bola zaslaná odpoveď.
Mgr. Cyril Olejník pripomienkoval formu návrhu rozpočtu, ktorá nie je veľmi zrozumiteľná, a
pripomenul, že obecné zastupiteľstvo už 2x žiadalo o možnosť pripravenia prehľadnejšej a
účelnejšej podoby návrhu rozpočtu.
Mgr. Cyril Olejník a Ing. Ľubomír Košík vyjadrili spornú výšku výnosov za odber podzemnej vody,
výnosov z daní z pozemkov a poplatkov za zber komunálneho odpadu – výška výnosov je nižšia, čo
ukazuje na nedostatočne dôsledné vyberanie týchto poplatkov. Prítomní poslanci s konštatovaním
súhlasili a zdôraznili vážne zaoberanie sa obecného úradu upozorňovaním na nedoplatky a
prípadným vymáhaním pozdĺžností – potreba poslať výzvy, upomienky a upozorniť na možné
začatia exekučného konania v individuálnych prípadoch.
V následnej diskusii boli Mgr. Cyrilom Olejníkom a Ing. Ľubomírom Košíkom žiadané vysvetlenia
k niektorým položkám rozpočtu. Záujem bol hlavne o vysvetlenie a zdôvodnenie rozličných
odmien, príplatkov a odmien zamestnancom mimopracovného pomeru. Jedná sa o jednorazové
(súvisiace napr. s odmenami za SODB 2021) ale aj opakované platby. Vyjadrili názor, že nie sú
proti vyplateniu odmeny, príplatku, resp. proti uzatvoreniu dohôd o prácach mimopracovného

pomeru, ale je ich potrebné zdôvodniť, vysvetliť ich opodstatnenosť. Pri tvorbe a schvaľovaní
rozpočtu je potrebné zamerať sa predovšetkým na použitie finančných zdrojov tzv. „vlastných
príjmov obce,“ (kód zdroja 41), o ktorých použití rozhodujú orgány obce. S povinnými výdajmi
rozpočtu, ktoré vyplývajú z nastavenia legislatívy a financovania, napr. na ZŠ, MOPS, aktivačnú
činnosť, obec a sú hradené zo štátu, pohybovať nemôže.
Mgr. Cyril Olejník vyjadril návrh na posúdenie čerpania úveru na opravu miestnych komunikácií.
Prítomní poslanci s návrhom súhlasili a navrhli starostovi obce aby sa pokúsil zabezpečiť
spolufinancovanie opravy z iných zdrojov – fondov, grantov inštitúcií určených pre miestnu
komunitu, nakoľko cesta je využívaná hlavne touto skupinou obyvateľstva.
Mgr. Cyril Olejník navrhol rozúčtovanie odmeny za mimopracovný pomer týkajúcu sa údržby
verejného osvetlenia do iných adekvátnych položiek (ako údržba v škole, materskej škole a pod.)
Jozef Melega informoval prítomných, že športový klub má vyrovnaný rozpočet (Ing. Dalibor Šefčík
ozrejmil informáciu o tom, že športovcom sa samostatne, vo vlastnej réžii podarilo získať výhru od
Východoslovenských Elektrární ktorú použijú na “sústredenie”.)
Mgr. Cyril Olejník pripomenul tému samostatného účtu pre deti (návrh názvu účtu: Účet na
podporu aktivít voľného času) – potrebné pridať do rozpočtu a zaúčtovať ku kultúre a športu.
Starosta obce si spísal jednotlivé otázky a bude poslancov informovať o bližších informáciách.
Zároveň, vzhľadom na množstvo pripomienok k rozpočtu starosta nedal hlasovať o jeho schválení.
V rámci tohto bodu, kontrolór obce oboznámil poslancov s nedostatkami v rozpočte – poslanci berú
informácie na vedomie (viď príloha “Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Chrasť nad Hornádom na roky 2021 až 2023”).
K bodu 6: Prejednanie návrhu VZN č. 1/2021, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ a spádová
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrasť nad Hornádom
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so znením a odôvodnením navrhovaného VZN.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/2021
Ing. Ľubomír Košík upozornil na problém kapacity materskej školy, ktorý môže nastať od budúceho
školského roka v súvislosti s povinnou predškolskou dochádzkou detí, ktoré dovŕšia vek 5 rokov.
Požiadal p. starostu, aby vec odkomunikoval s riaditeľkou MŠ.
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef
Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7: Prejednanie príspevku pre Kristiána Jančára
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou o príspevok pre Kristiána Jančára.
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef
Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8: Prejednanie dotácie
Keďže obec je aktuálne v rozpočtovom provizóriu, nemôže dávať dotácie súkromným, ani
fyzickým osobám.
Žiadosť o dotáciu sa preto nepreberala. Téme sa bude OZ venovať po schválení rozpočtu.

K bodu 9: Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2020
Kontrolór obce oboznámil prítomných poslancov so správou o kontrolnej činnosti za predošlý rok
(viď príloha “Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020)
Zároveň vyjadril návrh na aktualizáciu VZN z roku 2009 o dotáciách do konca júna 2021.
Zastupiteľstvo berie správu na vedomie – uznesenie č. 5/2021.
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Jozef Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10: Zásady odmeňovania poslancov
Mgr. Cyril Olejník predložil návrh na aktualizáciu dokumentu o zásadách o odmeňovaní poslancov
(dokument je aktuálne prílohou č. 6 VZN)
Návrh zmeny: Článok 3 “Odmeny poslancov”, bod 1. aktualizovať nasledovne:
a) vo výške 30 Eur za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva
b) vo výške10 Eur za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov, ktoré je
zvolané starostom obce alebo zástupcom starostu
c) vo výške 20 Eur za riadenie zasadnutia komisie OZ (predsedovi komisie)
d) vo výške 10 Eur za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/2021
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Jozef Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11: Prejednanie vybavenie úveru 60 000,- € na opravu miestnych komunikácií v obci
Potreba opravy cesty na kolóniu je jednoznačná. Ako bolo spomínané v diskusii v rámci bodu 5
tohto programu, OZ navrhuje uprednostniť získanie dodatočných zdrojov financovania (hlavne na
úsek cesty na kolóniu).
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zdokumentovateľnou formou osloviť kompetentné
orgány a pokúsiť sa získať finančné prostriedky na krytie nákladov s opravou pozemných
komunikácií o obci. - uznesenie č. 7/2021
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Ľuboš Jančár, Jozef Melega
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12: Rôzne
- viacerí obyvatelia obce upozorňujú na zlý stav žumpy nachádzajúcej sa za posledným domov v
smere ku Vítkovciam – silné znečistenie -> potreba vytiahnutia, prípadného vybagrovania
- Mgr. Cyril Olejník sa spýtal, či je obec zapojená v nejakom projekte. Odpoveď bola, že obec nemá
rozpracovaný žiadny projekt, nie je zapojená v žiadnej výzve o posúdenie nejakého projektu
- Ing. Ľubomír Košík navrhuje zverejniť služobné telefónne čísla pracovníkov obce, školy,
materskej školy na internetovej stránke obce, obyvatelia obce z času na čas potrebujú tieto osoby
kontaktovať.

- Ing. Ľubomír Košík navrhuje osadenie smerových aj informačných tabúľ o Šikľavej skale, príp. aj
info o obci pre sprehľadnenie aj usmernenie návštevníkov obce. Príspevok na zriadenie týchto tabúľ
navrhuje získať od združenia Miloj Spiš, ktorej je obec členom.
- Jozef Melega požiadal p. starostu a zabezpečenie vytiahnutia a vyčistenia obecnej žumpy na konci
obce pri p. Nagyovej.
K bodu 13: Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a
zasadnutie ukončil.

Zapísal/a: Ing. Dalibor Šefčík
Overovatelia: Ing. Ľubomír Košík
Mgr. Cyril Olejník

V Chrasti nad Hornádom dňa 08. 04. 2021

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

Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 08. 04. 2021 časť
UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 08. 04. 2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Peter Synalík
Jozef Melega
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B/Schvaľuje:
Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenený program zasadnutia OZ zo dňa 08. 04. 2021
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ
a spádová MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrasť nad Hornádom.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo nové Zásady odmeňovania poslancov v Obci Chrasť nad
Hornádom.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zdokumentovateľnou formou osloviť kompetentné
orgány a pokúsiť sa získať finančné prostriedky na krytie nákladov súvisiacich s opravou
pozemných komunikácií v obci.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia

V Chrasti nad Hornádom dňa 08. 04. 2021

Ondrej Mihňák
starosta obce

