ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom
konaného dňa 29. 06. 2021
Prítomní:
Poslanci:

Ostatní:

Ondrej Mihňák, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Katarína Jančárová
Ľuboš Jančár
Ing. Ľubomír Košík
Jozef Melega
Mgr. Cyril Olejník
Peter Synalik ( do 15.50 hod.)
zástupkyne ZŠ a MŠ, zástupkyne školských odborových organizácií, pracovníci
MOPS, Igor Dirda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Prejednanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 5/09 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Chrasť
nad Hornádom
6. Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2020
7. Návrh rozpočtu na rok 2021
8. Prejednanie dotácie pre TJ Sokol Chrasť
9. Prejednanie žiadosti o opravu mosta pri rodinnom dome č. 41, p. Vojtillová Anna
10. Rôzne – havarijný stav strechy ZŠ
11. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal
prítomných.
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 Petra Synalika
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Katarína Jančárová a Jozef Melega.
3. Schválenie programu
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ , o ktorom nechal následne hlasovať.
za: proti: Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik,

zdržal sa: Program v zmysle pozvánky, body 4. – 11 nebol schválený.
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
požiadal o doplnenie programu o Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad
Hornádom na 2. polrok 2021.
Ing. Ľubomír Košík
požiadal o doplnenie programu o bod Prerokovanie žiadosti p. S. Želonkovej v mene obyvateľov
časti obce o zrušenie prevádzky baru pri futbalovom ihrisku.
Pôvodný bod programu – Prejednanie žiadosti o opravu mosta ... bol zrušený, riešené v rámci bodu
„Rôzne“.
Novo navrhnutý program:
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
5. Prejednanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 5/09 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Chrasť nad Hornádom
6. Prejednanie dotácie pre TJ Sokol Chrasť
7. Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2020
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom na obdobie 2.
polroku 2021
9. Prerokovanie žiadosti p. S. Želonkovej v mene obyvateľov časti obce o zrušenie prevádzky
baru pri futbalovom ihrisku
10. Rôzne
11. Záver
Uznesením č. 13/2021 OZ schválilo upravený a doplnený program rokovania OZ.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik,
proti: zdržal sa: 4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
Ondrej Mihňák
16. 6. 2021 bolo vykonané vybagrovanie žumpy na konci obce (smerom na Vítkovce)
certifikovanou osobou.
Uznesenie č. 10/2021, ktorým OZ schválilo rozpočet na rok 2021, starosta obce nepodpísal – čím
pozastavil jeho výkon. Na dnešné rokovanie preto pozval zástupkyne škôl a školských odborov.
Poslanci pripomenuli, že pri prerokovaní rozpočtu na posledných dvoch rokovaniach nezaujal p.
starosta žiadne stanovisko k prerokovaným položkám rozpočtu hradeným zo zdroja 41 – vlastné
príjmy obce. Až následne svoje stanovisko uviedol v zápisnici.
Ondrej Mihňák
Uviedol, že poslanci žiadali menovite platy a odmeny zamestnancov obce.
Poslanci tvrdenie, že žiadali menovite, odmietli. Pripomenuli, že pri prvom rokovaní o rozpočte
obce si p. starosta iba robil poznámky a nebol pri zostavovaní rozpočtu. Keďže položky neboli ani
neskôr vysvetlené, poslanci ich presunuli do kapitoly rozvoja obce s tým, že odmeny, príplatky atď.,
ktoré vyplývajú zo zákona alebo kolektívnej zmluvy a budú riadne napočítané a zdôvodnené, budú
v budúcnosti rozpočtovým opatrením presunuté.

Zároveň poslanci odmietli prezentáciu záverov rokovania o rozpočte zo strany p. starostu smerom
k zamestnancom obce, z ktorej vyplynulo, že poslanci sú zásadne proti akýmkoľvek odmenám,
príplatkom. Problém spočíva v ich riadnej kalkulácií do rozpočtu obce a odôvodnení, či už priamo
p. starostom, alebo kompetentnými zamestnancami obce, riaditeľkami ZŠ, MŠ atď.
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Uviedol, že OZ prijalo dokonca uznesenie, ktorým sa schválil návrh, aby pri rokovaniach týkajúcich
sa schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu boli poslanci informovaný detailnejším spôsobom.
V rámci kontroly ako hlavný kontrolór obce skonštatoval, že toto uznesenie nebolo splnené, ani
rozpočet nebol pripravený v súlade z rozpočtovými pravidlami.
Po ukončení diskusie k uzneseniu dal p. starosta opätovne hlasovať o uznesení č. 10/2021, ktoré bol
následne potvrdené potrebným počtom hlasov poslancov.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik,
proti: zdržal sa: K uzneseniu č. 11/2021, ktorého výkon bol tiež pozastavený, požiadal p. starosta o vysvetlenie, čo
znamená viazať prostriedky alokované v položke rozpočtu.
Poslanci vysvetlili, že časť týchto prostriedkov bude pravdepodobne rozpočtovým opatrením
rozpustená do pôvodných kapitol rozpočtu, ale až vtedy, keď budú mať predloženú ich riadnu
kalkuláciu (vrátane odmien a príplatkov). O použití zvyšných prostriedkov rozhodne OZ.
P. starosta dal hlasovať o uznesení č. 11/2021, ktoré bolo následne potvrdené potrebným počtom
hlasov poslancov.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik,
proti: zdržal sa: Ondrej Mihňák
Uviedol, že nepodpísal ani Uznesenie č. 12/2021 týkajúce sa dotácie pre TJ Sokol, ktorá nie je
možná bez schváleného rozpočtu. O tomto uznesení dal opätovne hlasovať, uznesenie nebolo
v pôvodnej podobe schválené. Dotácia bude prerokovaná v samostatnom bode č. 6.
za:
proti: zdržal sa: Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril
Olejník, Peter Synalik
5. Prejednanie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 5/09 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Chrasť nad Hornádom
Ondrej Mihňák, starosta obce
oboznámil prítomných s návrhom dodatku, ktorý bol následne schválený uznesením č. 14/2021.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik,
proti: zdržal sa: 6. Prejednanie dotácie pre TJ Sokol Chrasť
Jozef Melega
vysvetlil požiadavku na dotáciu pre TJ Sokol Chrasť.
Poslanci OZ navrhli výšku dotácie v súlade so schváleným rozpočtom a to vo výške 5.500 €. OZ
schválilo dotáciu pre TJ Sokol v uvedenej výške uznesením č. 15/2021.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
Peter Synalik,
proti: -

zdržal sa: 7. Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2020
Ondrej Mihňák
oboznámil prítomných s návrhom záverečného účtu za rok 2020, ktorý je zverejnený na webovej
stránke obce.
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Chrasť nad
Hornádom za rok 2020, v ktorom okrem iného upozornil na hrubé nedostatky súvisiaci
s dodržiavaním schváleného rozpočtu obce. Bežné a kapitálové výdavky boli vyššie, než
rozpočtované, čo je v rozpore s platnou legislatívou. Finančné operácie boli vykonané aj napriek
tomu, že neboli v súlade s platným rozpočtom. Bežné výdavky boli sumárne prekročené
o 15.029,63 € a kapitálové výdavky o 1.080,66 €.
Ďalším hrubým nedostatkom je, že obec neeviduje v záväzkoch účtovníctva návratnú finančnú
výpomoc od Ministerstva financií SR vo výške 16.366,00 € (výpomoc na základe výpadku
podielových daní v čase COVID-19).
Tiež je potrebné zaoberať sa neustále narastajúcimi pohľadávkami, vyplývajúce predovšetkým
z nedoplatkov skupiny občanov za komunálny odpad.
Poslanci požiadali p. starostu o vyjadrenie k nedostatkom.
Ondrej Mihňák
uviedol, že nedostatky budú prerokované s účtovníčkou obecného úradu a vyvodí stanovisko. Tiež
sa pokúsi riešiť nedoplatky cestou exekučných konaní.
Poslanci požiadali p. starostu o prijatie opatrení na odstránenie týchto nedostatkov.
Na základe predneseného stanoviska OZ uznesením č. 16/2021
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
Chrasť nad Hornádom za rok 2020,
b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce s výhradami – žiada starostu o vyvodenie
zodpovednosti a prijatie opatrení, aby sa nedostatky uvedené v stanovisku hlavného
kontrolóra neopakovali,
c) potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu z návratných zdrojov financovania
d) schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške 1.759,71 €,
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
proti: zdržal sa: 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom na obdobie 2.
polroku 2021
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
predniesol návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.
Poslanci OZ schválili uvedený plán uznesením č. 17/2021.
za:
Katarína Jančárová, Ľuboš Jančár, Ing. Ľubomír Košík, Jozef Melega, Mgr. Cyril Olejník,
proti: zdržal sa: 9. Prerokovanie žiadosti p. S. Želonkovej v mene obyvateľov časti obce o zrušenie prevádzky
baru pri futbalovom ihrisku
Ondrej Mihňák
oboznámil prítomných s obdŕžanou žiadosťou. Odôvodnená je okrem iného zvýšenou hlučnosťou
a znečisťovaním okolia predovšetkým v časti obce od obecného úradu smerom do Vítkoviec.
Poslanci OZ prediskutovali danú problematiky, vyjadrili svoj názor na uvedenú záležitosť

Následne bolo prijaté uznesenie č. 18/2021, ktorého výkonom dôjde k ukončeniu nájmu baru
v súlade s uzatvorenou nájomnou zmluvou (výpovedná lehota).
za:
Katarína Jančárová, Ing. Ľubomír Košík, Mgr. Cyril Olejník,
proti: zdržal sa: Ľuboš Jančár, Jozef Melega.
10. Rôzne
RNDr. Ingrid Gamčíková, odborový zväz školstva a vedy na Slovensku
Predstavila odborový zväz. V ďalšej časti vyzdvihla úlohu základnej školy, materskej školy
a školskej jedálne v obci. Ocenila úlohu všetkých zamestnancov školských zariadení. Pripomenula,
že učitelia nie sú verejnými funkcionármi a a platy nie sú teda verejné. V rozpočte sa schvaľuje
balík financií.
Prítomní následne prediskutovali problematiku základnej školy v obci, čo sa týka zloženia jej
žiakov.
Poslanci požiadali zástupcov MŠ a ZŠ, že sú otvorení diskusií aj priamo s nimi, aj vo veci tvorby
rozpočtu. Tiež by bolo vhodné odkomunikovať napr. investície pri ZŠ, keďže k niektorým majú
poslanci výhrady.
Jozef Melega
pripomenul, že za uplynulé 2 – 3 roky sa obec nezapojila do žiadneho projektu, kde by bolo možné
získať dotácie.
Ondrej Mihňák
uviedol, že spláca dlhy za minulé projekty a že problémom sú aj pozemky.
Ondrej Mihňák
predniesol žiadosť p. Vojtillovej o opravu mosta.
Poslanci OZ odporúčali p. starostovi osloviť Slovenský vodohospodársky podnik.
Ing. Ľubomír Košík
Požiadal, aby boli k pozvánke na rokovanie OZ zasielané aj podklady k jednotlivým bodom. Ináč
nie je možne sa na rokovanie dostatočne pripraviť.
11. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapísal:

Ing. Ľubomír Košík

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

Overovatelia:

Mgr. Cyril Olejník

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

Peter Synalik

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

V Chrasti nad Hornádom, dňa 29. 06. 2021

............signed...............
Ondrej Mihňák
starosta obce

Zápisnica zo dňa 29. 06. 2021 časť
UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom
dňa 29. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
A/ Volí
členov návrhovej a mandátovej komisie:
Katarína Jančárová
Jozef Melega
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

..............signed.................
Ondrej Mihňák
starosta obce

B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 29. 06. 2021 so zapracovanými
zmenami.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

..............signed...................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 10/2021 – potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia z 20. 5. 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 dňa 29. 06. 2021
*podpisujem s výhradami

............signed..................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 11/2021 – potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia z 20. 5. 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 dňa 29. 06. 2021
*podpisujem s výhradami

..............signed................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/09 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chrasť nad Hornádom.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

...............signed................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie športovému klubu TJ Sokol Chrasť nad
Hornádom vo výške 5.500,00 €.
Hlasovanie za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

...............signed.................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
Chrasť nad Hornádom za rok 2020,
b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce s výhradami – žiada starostu o vyvodenie
zodpovednosti a prijatie opatrení, aby sa nedostatky uvedené v stanovisku hlavného
kontrolóra neopakovali,
c) potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu z návratných finančných zdrojov
d) schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške 1.759,71 €.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

..............signed.................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad
Hornádom na obdobie 2. polroku 2021 a poveruje hlavného kontrolóra obce na vykonanie kontrol
v zmysle tohto plánu.
Hlasovanie za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

.............signed.....................
Ondrej Mihňák
starosta obce

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy č. 01/2020 o nájme nebytových
priestorov – baru pri futbalovom ihrisku s výpovednou dobou v zmysle uvedenej zmluvy.
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 2
V Chrasti nad Hornádom dňa 29. 06. 2021

.............signed..................
Ondrej Mihňák
starosta obce

