
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 20. 05. 2021 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce 
 
Poslanci: 
Ing. Dalibor Šefčík 
Ing. Ľubomír Košík 
Mgr. Cyril Olejník 
Peter Synalík  
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 dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Chrasť nad Hornádom 
6. Prejednanie návrhu rozpočtu na r. 2021 
7. Prejednanie dotácie pre TJ-Sokol Chrasť 
8. Rôzne 
9. 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 – 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. S obsahom programu prítomní 
súhlasili. 
 
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 
Starosta obce vykonal stručný súhrn aktualizácií: 
- starosta obce oslovil pána Polláka (mailom) so žiadosťou o poskytnutie finančnej pomoci pre 

obec na účely rekonštrukcie pozemnej komunikácie idúcej ku rómskej osade. Úrad 
splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku si obec zapísal do zoznamu lokalít, ktoré v 
priebehu mesiacov jún-júl navštívia pre zistenie skutkového stavu.  

- žumpa na konci obce v smere na Vítkovce – v júni sa bude realizovať výťah kalu + výkop 
usedeného kalu certifikovanou spoločnosťou. Odvoz kalu sa uskutoční pomocou špeciálneho 
kontajnera na skládku odpadu za pomoci spoločnosti Brantner Nova 

- smerovníky ku Šikľavej skale – sú vyrobené, budú osadené v blízkej dobe. Zároveň dal starosta 
obce urobiť nový smerovník ukazujúci aj na cintorín 

- začiatok geometrických zameraní súvisiacich s vysporiadaním pozemkov pod budovou KSC a 
pod prístupovou cestou ku IBV “na družstve”  

 
 
K bodu 5:  Prejednanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Chrasť 
nad Hornádom 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s dodatkom. Obecné zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie č. 9/2021.  
 
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef   
Melega  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6: Prejednanie návrhu rozpočtu na r. 2021 
Na základe nejasného použitia - zdôvodnenia a kalkulácie rôznych položiek výdavkov rozpočtu 
(týkajúcich sa hlavne príplatkov a odmien) vyjadrili poslanci OZ návrh na jeho úpravu. Poslanci 
vyjadrili názor, že nie sú proti príplatkom, ani odmenám, tie však musia byť jasne odôvodnené 
a konkretizované.  
Dole uvedené výdavky sú všetky kryté zo zdroja 41 – vlastné príjmy obce.  
Nasledovné položky sa navrhujú presunúť na položku “rozvoj obce” – 6.2.0., konkrétne na položku 
637005 – Špeciálne služby. 
V prípade odôvodnenej potreby sa v budúcnosti budú môcť presunúť zdroje aj na účely príplatkov 
a odmien rozpočtovým opatrením.  

- 0.1.1 612001 – Osobný príplatok – 7000,- 
- 0.1.1 612002 – Ostatný príplatok okrem osobného príplatku – 1000,- 
- 0.1.1 614000 – Odmeny – 1700,- 
- 0.1.1 642014 – Jednotlivcovi – 100,- 
- 4.1.2 612001 – Osobný príplatok – 1200,-  
- 4.1.2 614000 – Odmeny – 800,-  
- 9.1.1.1 612001 – Osobný príplatok – 3000,- 
- 9.1.1.1 612002 – Ostatný príplatok okrem osobného príplatku – 4000,- 
- 9.1.1.1 614000 – Odmeny – 1000,-  
- 9.1.1.1 637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – 1200,- 
- 9.6.0.1 612001 – Osobný príplatok – 2400,- 



- 9.6.0.1 612002 – Ostatný príplatok okrem osobného príplatku – 500,- 
- 9.6.0.1 614000 – Odmeny – 1000,- 

 
Nasledovné položky zrušiť úplne: 

- 4.5.1 717002 – Rekonštrukcie a modernizácia (zdroj 52) – 60 000,- 
- príjmová položka 513002 – Dlhodobé úvery (zdroj 52) –  60 000,-  

 
Nasledovné položky ponížiť v prospech položky “rozvoj obce” – 637005 – Špeciálne služby: 

- 6.3.0 635006 – Budov, objektov alebo ich častí - zmeniť na 500,- (z 1100,-)  
- 6.3.0 637005 – Špeciálne služby - zmeniť na 1000,-  (z 2000,-) 
- 6.4.0 637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – zmeniť na 2000,- (z 

3800,-) 
 
Po zapracovaní uvedených zmien poslanci schvaľujú rozpočet obce na rok 2021. 
 
Uznesenie č. 10/2021 Poslanci schvaľujú rozpočet obce na rok 2021 s popísanými zmenami. 
Uznesenie č. 11/2021 Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo viazať prostriedky alokované v 
položke 6.2.0 – Rozvoj obce. 
 
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 dotácie pre TJ-Sokol Chrasť 
Jozef Melega požiadal o čiastkovú dotáciu pre TJ Sokol Chrasť nad Hornádom vo výške 3000,- Eur 
na dokončenie jarnej časti súťaže a letnú prípravu. 
 
Uznesenie č. 12/2021 obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie žiadanej čiastkovej dotácie pre TJ 
Sokol vo výške 3000 Eur. Danú dotáciu sa zaväzuje  poskytnúť v 3 splátkach v priebehu mesiacov 
jún-august 2021.  
 
Za: Ing. Dalibor Šefčík, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef   
Melega  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8: Rôzne 
Ing. Ľubomír Košík požiadal o aktualizáciu informácií na tému kapacity škôlky a 
uprednostňovaného prijímania detí vo veku 5 rokov – a z následnej nemožnosti prijatia mladších 
detí vo veku od 3 rokov.  
Starosta obce potvrdil skutočnosť, že 5-ročné deti budú musieť byť uprednostnené. Viac 
relevnatných zistení a prípadné zamýšľané riešenia neboli poskytnuté.  
 
 
K bodu 9: 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  ..............................  
 
 
 
 
 
          
         .............signed.................. 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 20. 05. 2021            Ondrej Mihňák 
                   starosta obce  



Zápisnica zo dňa 20. 05. 2021 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 20. 05. 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 
 
 V Chrasti nad Hornádom, 20. 05. 2021    ...............signed................. 
                  Ondrej Mihňák 
                    starosta obce 
 
 
B/Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 8/2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 20. 05. 2021 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 V Chrasti nad Hornádom, 20. 05. 2021    .............signed................... 
                 Ondrej Mihňák 
                              starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 9/2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Chrasť nad 
Hornádom  
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 V Chrasti nad Hornádom, 20. 05. 2021    ............signed................. 
                  Ondrej Mihňák 
                    starosta obce 
 
 
 



Uznesenie č. 10/2021  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rozpočet na rok 2021 s popísanými zmenami v zmysle bodu č. 6 
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom zo dňa 20. 05. 2021. 
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 V Chrasti nad Hornádom, .................    .................................... 
                  Ondrej Mihňák 
                    starosta obce 

Vyjadrenie starostu – požiadal som odborárku Mgr. Gánovskú Eriku o vyjadrenie, je ochotná 
osobne to vysvetliť na najbližšom zastupiteľstve. Ja, ako starosta a zriaďovateľ nesúhlasím so 
stanoviskom obecného zastupiteľstva, lebo viem, ako každý zamestnanec  funguje a pracuje a či si 
odmenu zaslúži. Osobný príplatok má každý zamestnanec OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ. Ostatné odmeny sú 
poskytnuté za zástup a raz ročne na Deň učiteľov a Vianoce sú poskytnuté všetkým zamestnancom, 
okrem starostu obce.  
 
 
Uznesenie č. 11/2021   
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo viazať prostriedky alokované v položke 6.2.0 – Rozvoj 
obce.  
 
Hlasovanie za: 6  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 V Chrasti nad Hornádom, .................    ...................................... 
                  Ondrej Mihňák 
                    starosta obce  

Vyjadrenie starostu – s týmto uznesením tiež nesúhlasím, lebo obecné zastupiteľstvo mne ako 
starostovi berie všetky právomoci a idú riešiť veci, ktoré mali byť riešené v minulosti za bývalého 
starostu a hľadajú veci, ktoré už nie sú. Je ťažké niečo robiť, keď obecné zastupiteľstvo nepomáha 
starostovi, ale ho brzdí a berie mu všetky právomoci. Ja ako starosta si všetky úlohy plním v celom 
rozsahu a neurobil som žiaden dlh, ale naopak, splácam predošle dlhy a urovnávam spory.  
 
Uznesenie č. 12/2021  
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie žiadanej čiastkovej dotácie pre TJ Sokol vo výške 3000 
Eur. Danú dotáciu sa zaväzuje  poskytnúť v 3 splátkach v priebehu mesiacov jún-august 2021.  
 
Hlasovanie za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 V Chrasti nad Hornádom, .................    ....................................... 
                  Ondrej Mihňák 
                    starosta obce 

Vyjadrenie starostu -s dotáciou súhlasím, ale až po podpísaní uznesenia č. 10/2021.  

 


