
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 21. 09. 2021 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce 
       Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
        
 
Poslanci: 
Ing. Dalibor Šefčík  
Mgr. Cyril Olejník 
Peter Synalik 
Ľuboš Jančár  
Jozef Melega 
Katarína Jančárová 
Ján Čonka  
 
Hostia:  
Anna Vojtillová 
  
 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Sľub poslanca  
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
4. Schválenie programu  
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ  
6. Schválenie financií z „Rozvoja obce“ a zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021  
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021  
9. Schválenie Zásad rozpočtového hospodárenia obce Chrasť nad Hornádom  
10. Voľba člena do rady školy pre ZŠ a MŠ 
11. Schválenie exekútora pre neplatičov miestnych poplatkov  
12. Schválenie vybavovania pozemkov od SPF pod miestnou komunikáciou „nad traťou“ – 

bezodplatne KNC č. 588/116 a 588/2  
13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce v rómskej osade – p. Holubová Valéria  
14. Rôzne  
15. 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: Sľub poslanca 
Starosta obce predniesol sľub poslanca, a vyzval Jána Čonku aby zložil sľub.  
Ján Čonka odsúhlasil zloženie svojho sľubu. 
 
 



K bodu 3: Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Starosta obce určil za: 
Zapisovateľa - Ing. Dalibor Šefčík 
Za overovateľov zápisnice -  Jozef Melega, Ľuboš Jančár 
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení - Peter Synalik, Ján Čonka 
 
K bodu 4: Schválenie programu 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. S obsahom programu prítomní 
poslanci súhlasili. 
Jozef Melega požiadal o doplnenie bodu 6 o schválenie navýšenia dotácie pre TJ Sokol. 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 5: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Zástupca starostu obce vykonal stručný súhrn aktualizácií: 

 žiadosť pani Anny Vojtillovej o úpravu mosta za rodinným domom bola postúpená 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Ten uviedol, že v priebehu 10/2021 sa môže 
zrealizovať vyčistenie potoka a celkové posúdenie jeho stavu aj mosta 

 vytká kontrolóra obce ku chybám v účtovníctve bola hneď po oznámení odstránená a 
účtovníčka bola poučená o správnom postupe 

 nedostatočná kapacita škôlky – podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ je doterajšia kapacita 
postačujúca 

 informačné smerové tabule Šikľavá skala – ostáva osadiť poslednú tabuľu 

 vysporiadanie pozemkov medzi Mariánom Melegom a obcou – obec zrealizovala znalecký 
posudok ohodnotenia dotknutých pozemkov (3,40-3,80 Eur/m2) a informovala právneho 
zástupcu Mariána Melegu 

 

K bodu 6: Schválenie financií z “Rozvoja obce” a zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
1/2021 
Starosta obce vysvetlil, na aké účely je potrebné presunúť prostriedky z položky “Rozvoj obce” (v 
celkovej výške 17 872 Eur). Ide konkrétne o tieto účely a sumy k nim prináležiace: 

- OcÚ  - 4565,- €, AČ – 910,- €, poslanci OZ – 1300,- € 
- Verejné osvetlenie – 1600,-€ 
- Materská škola – 4207,- €, 600,- € počítač, kurič – 1400,- € 
- Školská jedáleň – 2790,- €, 500,- € - chladnička na mlieko  
 

Z uvedených súm sú sumy za položky týkajúce sa odmien, osobných príplatkov započítané už do 
konca roka a nemali by sa už meniť. 

Jozef Melega predniesol žiadosť o navýšenie dotácie pre TJ Sokol, nakoľko prvotná žiadosť bola 
len čiastková. 

OZ prijalo uznesenie č. 20/2021 

 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 



PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 

K bodu 7: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 
Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom potrebu zmeny rozpočtu a zdôvodnil navýšenie 
jednotlivých položiek. 
OZ prijali uznesenie č. 21/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 8: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 
Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom potrebu zmeny rozpočtu a zdôvodnil navýšenie 
jednotlivých položiek. 

Zároveň uviedol, že ide o prostriedky kryté štátnym rozpočtom. 
OZ prijali uznesenie č. 22/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 9: Schválenie Zásad rozpočtového hospodárenia obce Chrasť nad Hornádom 
Kontrolór obce pripravil pre obec návrh Zásad rozpočtového hospodárenia, hlavne kvôli 
neaktuálnosti tých súčasných. Ďalším dôvodom sú aj zákonné zmeny ktoré je potrebné pretaviť do 
platných predpisov obce. Kontrolór zdôraznil najvýznamnejšiu zmenu – zákonná možnosť daná 
starostom obcí vykonať rozpočtové opatrenie do výšky 2000 Eur bez schválenia OZ. 
OZ prijali uznesenie č. 23/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 10: Voľba člena do rady školy pre ZŠ a MŠ 
Na základe odporúčania riaditeľky ZŠ, starosta obce navrhol za člena rady školy pre ZŠ a MŠ 
Katarínu Jančárovú. 

Katarína Jančárová prijala túto nomináciu 
OZ prijali uznesenie č. 24/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 11: Schválenie exekútora pre neplatičov miestnych poplatkov 
Starosta obce oboznámil OZ, že sa mu podarilo dohodnúť s exekútorom (JUDr. Ing. Radoslav 
Kešeľak, Mlynská 1849/2, Spišská Nová Ves) o vymáhaní nedoplatkov od obyvateľov obce. 



Exekútor voči obci neúčtuje za túto službu žiadne poplatky – odmenu obdrží v rámci vysúdenej 
dlžnej sumy.  
OZ prijali uznesenie č. 25/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 12: Schválenie vybavovania pozemkov od SPF pod miestnou komunikáciou „nad 
traťou“ – bezodplatne KNC č. 588/116 a 588/2 
Starosta oboznámil prítomných poslancov, že vyvinul úsilie na vysporiadanie pozemkov pod cestou 
v časti “nad traťou”. Na Slovenský Pozemkový Fond bola zaslaná žiadosť o ich bezodplatný prevod 
do vlastníctva obce a spolu so žiadosťou bola poskytnutá fotodokumentácia spomínanej časti obce 
aj potvrdenie z archívu, že o ceste na zmieňovaných parcelách neexistuje žiadna zmienka.  
OZ prijalo uznesenie č. 26/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 

K bodu 13: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce v rómskej osade – p. Holubová Valéria 
Starosta obce predniesol žiadosť pani Valérie Holubovej o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve 
obce, nachádzajúcej sa v blízkosti jej obydlia. 
Poslanci OZ vyhlásili nesúhlas s odpredajom z dôvodu nevyrovnaných finančných pozdĺžností 
uchádzačky voči obci. 
OZ prijalo uznesenie č. 27/2021 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Katarína Jančárová, Mgr. Cyril Olejník, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef 
Melega, Ján Čonka 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 
K bodu 14: Rôzne 

 Pani Anna Vojtillová vysvetlila starostovi obce a prítomným poslancom veľmi zlý stav 
okolia potoka tečúceho v blízkosti jej obydlia – niektoré jeho úseky môžu pri silných 
dažďoch ohroziť obydlie. Koryto a okolie potoka nebolo nikdy vyčistené ani vykosené. 
Starosta prisľúbil zlepšenú starostlivosť a v rámci personálnych možností okamžitú nápravu. 
Zároveň uviedol, že Slovenský vodohospodársky podnik príde v 10/2021 na obhliadku stavu 
a dohodne sa postup ako situáciu zlepšiť. 

 Poslanec Cyril Olejník adresoval podobnú situáciu so zanedbaným potokom v časti „pri 
družstve“ a žiada o jeho vyregulovanie a vyčistenie. Starosta obce bude so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom preberať aj tento bod 

 Pani Anna Vojtillová upozornila na neadekvátny neporiadok spôsobený kontajnermi pri 
cintoríne – vietor rozfúka ich obsah a ľudia tam navozia nadrozmerný odpad.  
Poslanci sa zhodli, že s preplnenými kontajnermi je dlhodobý problém – využívajú ich aj 
obyvatelia okolitých obcí a vozia sa tam nadrozmerné predmety sťažujúce ich odvoz. 
Starosta obce osloví spoločnosť Branter Nova a zistí ceny rôznych alternatív riešenia – kúpa 
nového vlastného kontajnera a uloženie tých starých do zberu železa, resp. prenájom 



kontajnera od spoločnosti Brantner Nova. Na základe zistení sa OZ uznesie na prijatí 
najoptimálnejšieho riešenia z pohľadu financií obce a službám obyvateľom. 

 Pani Anna Vojtillová upozornila na dôslednejšiu správu miest na cintoríne – máme vysoké 
počty starých nenavštevovaných hrobov zaberajúcich zbytočne miesto. Je potrebné urobiť 
zoznam platičov za hrobové miesta, porovnať ho so stavom na cintoríne a zrealizovať (v 
súlade so zákonom) odstránenie tých, za ktoré sa už neplatí, ktoré už nik nenavštevuje.  

 mládež vyslovila záujem o možnosť navštevovať KSC za účelom zahratia si ping-pongu. 
Starosta a zastupiteľstvo súhlasilo s tým, že kľúče môže dať Jozef Melega / Cyril Olejník 
Martinovi Vojtillovi (prípadne ním poverenému chlapcovi) na využívanie KSC 

 
K bodu 15: – Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a 
zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Zapísal: Ing. Dalibor Šefčík  
Overovatelia: Jozef Melega  
                       Ľuboš Jančár 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 21. 09. 2021     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 21. 09. 2021 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 21. 09. 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 
Peter Synalík 
Ján Čonka  
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
B/Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 19/2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 21. 09. 2021 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 20/2021  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov z položky “Rozvoj obce” na hore 
vymenované položky. Zároveň schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Sokol o 2200 Eur. Na základe 
prijatých rozhodnutí schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/202,1 ktorým sa dané prevody zrealizujú. 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 21/2020  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 22/2021 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 



Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 23/2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia obce Chrasť nad Hornádom 
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 24/2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie Kataríny Jančárovej, ako členky rady školy pre ZŠ a 
MŠ. 
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 25/2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje menovaný exekútorsky úrad pre účely vymáhania pozdĺžností od 
obyvateľov obce, ktorí nemajú zaplatené miestne dane a poplatky za vodu/odpad. 
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 26/2021 
Poslanci obecného zastupiteľstva prehlasujú, že stavba miestna komunikácia postavená na parcele č. KN 
C č. 588/116 a na časti parcely KN C č. 588/2 v k. ú. Chrasť nad Hornádom je vo vlastníctve obce 
a bola vybudovaná pred rokom 1991.  
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 27/2021 
Poslanci OZ sa zhodli, že žiadosť sa zamieta, nakoľko žiadateľka nemá voči obci vysporiadané 
záväzky. Odporúčajú splatenie všetkých pozdĺžností a až následne zaslanie žiadosti o odkúpenie. Po 
splatení všetkých pozdĺžností voči obci sa môže uchádzač uchádzať o odkúpenie pozemku. 
 
Hlasovanie  
Za: 7  



Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 21. 09. 2021    Ondrej Mihňák 
            starosta obce  


