
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 28. 09. 2022 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce 
       Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce  
        
 
Poslanci: 
Ing. Dalibor Šefčík, zástupca starostu  
Ján Čonka 
Peter Synalik 
Ľuboš Jančár  
Jozef Melega 
Ladislav Jančár  
 
 
Program:  
  1. Otvorenie 
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
  3. Schválenie programu 
  4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
  5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 
  6. Pokračovanie v oprave miestnej komunikácie k rómskej osade (časť kolónia) 
  7. Schválenie úveru 
  8. Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 
  9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
10. Rôzne 
11. 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 – Ľuboš Jančár, Jozef Melega 
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení – Ladislav Jančár, Ján Čonka 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef Melega, Ján Čonka, Ladislav Jančár 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 3: Schválenie programu  
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. S obsahom programu prítomní 
poslanci súhlasili. 
 



ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef Melega, Ján Čonka, Ladislav Jančár 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Zástupca starostu obce vykonal stručný súhrn aktualizácií od posledného OZ: 

A. Na základe uznesenia z posledného zastupiteľstva obec začala vyplácať nájomné Mariánovi 
Melegovi za pozemky v jeho vlastníctve ktoré využíva obec. 

B. Rekonštrukcia strechy materskej školy – zodpovedné úrady nereagujú na žiadosť obce. 
Starosta bude skúšať eskalovať na kompetentných úradoch. 

 
 
K bodu 5: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 
Starosta obce vysvetlil účel vynaloženia peňazí na jednotlivých nákladových položkách. Poslanci 
nemali dodatočné otázky ani námietky. 
 
OZ prijalo uznesenie č. 22/2022 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef Melega, Ján Čonka, Ladislav Jančár 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 6: Pokračovanie v oprave miestnej komunikácie k rómskej osade (časť kolónia) 
Obecné zastupiteľstvo má záujem pokračovať v rekonštrukcii miestnych cestných komunikácií. 
V pláne vypracovanom spoločnosťou JUNO DS, s. r. o. bola aj oprava cesty v časti kolónia. Táto 
cesta je zároveň v  najhoršom stave. Starosta sa v posledných mesiacoch usiloval získať alternatívne 
zdroje na finančné vykrytie jej rekonštrukcie no zatiaľ bezúspešne. V prípade pretrvávajúceho 
problému získať zdroje z fondov, dotácií, projektov je možnosťou aj čerpanie úveru aspoň do istej 
výšky nákladov. 

 
 
K bodu 7: Schválenie úveru 
Ako bolo spomenuté v bode č. 6, jednou z možností čiastkového financovania opravy miestnych 
komunikácií je aj čerpanie úveru. Hlavný kontrolór obce, ale upozornil a vysvetlil, že už to nie je 
možné v tomto roku, pretože prípadný schodok v rozpočte sa môže spôsobiť len do 31.8.2022.  
Diskusiou sa prítomní poslanci zhodli, že sa navrhuje zaradiť plán obnovy miestnych komunikácií 
do prípravy rozpočtu v budúcom kalendárnom roku. Pri prípadnom čerpaní úveru si ale musí byť 
obec vedomá do akej výšky by sa úver čerpal a či tým nebudú ohrozené ďalšie aktivity obce. 
 
 
K bodu 8: Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so stavom posúdenia vybavovania sťažností a petícií 
za rok 2021. Štatistiky poukazujú na skutočnosť, že v roku 2021 nebola evidovaná žiadna petícia 
ani sťažnosť 
 
OZ prijalo uznesenie č. 23/2022 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef Melega, Ján Čonka, Ladislav Jančár 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 9: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 



31.12.2022 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo je povinné 
zvoliť nástupcu do tejto funkcie a je povinné dodržiavať zákonom dané lehoty. 
Kandidáti budú môcť posielať svoje prihlášky odo dňa zverejnenia výzvy do 29.11.2022. 
13.12.2022 prebehne voľba z prihlásených kandidátov. Úspešný kandidát začína svoje funkčné 
obdobie od 1.1.2023 
 
OZ prijalo uznesenie č. 24/2022 
 
ZA: Ing. Dalibor Šefčík, Peter Synalík, Ľuboš Jančár, Jozef Melega, Ján Čonka, Ladislav Jančár 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 10: Rôzne 

- Obstarávanie prípadného nového vývozcu odpadu namiesto spoločnosti Brantner Nova - 
starosta obce zisťoval možnosti u spoločnosti Kosit, s. r. o. – spoločnosť je skôr drahšia, 
vykládka odpadu je viac ako 80 km od obce čo zbytočne navyšuje cenu 

- 22.10.2022 – starosta navrhuje urobiť posedenie pre starších obyvateľov obce v sále 
obecného úradu pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Prítomní poslanci s nápadom 
súhlasili 

 
 
K bodu 11: Záver  
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Dalibor Šefčík  
Overovatelia: Ľuboš Jančár  
                       Peter Synalík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 28. 09. 2022     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 28. 09. 2022 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 28. 09. 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 
Ladislav Jančár  
Ján Čonka  
 
Hlasovanie  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
B/Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 21/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 28. 09. 2022 
 
Hlasovanie  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 22/2022  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 
 
Hlasovanie  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č.23/2022  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za 
rok 2021.   
 
Hlasovanie  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č.24/2022  
Obecné zastupiteľstvo v  Chrasti nad Hornádom 

a) vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom na deň 13. 12. 2022, 
b) určuje  rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce - pracovný úväzok vo výške 5 %, 



c) konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, 

d) ukladá zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Chrasť nad 
Hornádom  formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce v 
termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., 

e) stanovuje tieto náležitosti prihlášky: 
 prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 29. 11. 2022 do 1500 hod. na adresu Obecný 

úrad Chrasť nad Hornádom v zalepenej obálke s označením Voľba hlavného 
kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom „Neotvárať“, 

 v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový 
kontakt, 

 vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou 
dokladu o najvyššom vzdelaní, 

 profesijný životopis, 
 písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby 
hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom; písomný súhlas obsahuje najmä údaje 
o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, 
dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania, 

f) ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce 
Chrasť nad Hornádom: 
 voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční priamym verejným hlasovaním. 

 
 
 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia 
 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom 28. 09. 2022     ....................................... 
                 Ondrej Mihňák 
                    starosta obce 
 
 


