
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 13. 12. 2022 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce 
       Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
        
 
Poslanci: 
Miroslav Jančár 
Darina Jančárová 
Patrik Mihňák Bc. 
František Mojcher 
Marián Joe Sendrej 
Štefan Soľana 
Peter Synalik 
 
Kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra obce  
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik   
Ing. František Stanislav  
 
 
Program:  
  1. Otvorenie  
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
  3. Schválenie programu 
  4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
  5. Voľba hlavného kontrolóra obce   
  6. Prejednanie návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     
      komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území Obce Chrasť nad Hornádom  
  7. Prejednanie návrhu VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v škole a školských zariadeniach  
  8. Zriadenie Komisie pre ochranu verejného poriadku 
  9. Rôzne – Zimná údržba na miestnych komunikáciách v Obci Chrasť nad Hornádom 
10. 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 – Darina Jančárová 
Za overovateľov zápisnice – Miroslav Jančár, František Mojcher 
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení – Marián Joe Sendrej, Bc. Patrik Mihňák 
 
K bodu 3: Schválenie programu 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. Následne požiadal o doplnenie 
programu a to zmenou bodu 9 – Navýšenie platu starostu o 10 % z dôvodu zimnej údržby miestnych 
komunikácii. 



Darina Jančárová požiadala o doplnenie programu zmenou bodu 10 – Informovanosť občanov 
a doplnenie programu o bod 11 – Zapisovateľka zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Štefan Soľana požiadal o doplnenie programu o bod 12 -  Odmeňovanie poslancov  
 
Starosta obce po opätovnom prečítaní upraveného programu vyzval poslancov a hlavného 
kontrolóra na jeho možné doplnenie, prípadne pripomienkovanie. Program po úprave bol 
jednohlasne schválený uznesením č. 6 /2022. 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, 
skonštatoval, že uznesenia sú splnené. 
 
K bodu 5: Voľba hlavného kontrolóra obce 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce mali možnosť vystúpiť v 5 minútovom osobnom 
príhovore. Po príhovore opustili miestnosť a poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili 
vykonávanú prax, skúsenosti, odbornosť kandidátov. Kandidátom boli kladené otázky poslancami 
obecného zastupiteľstva.  
Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený: JUDr., Ing. Stanislav Kandrik   
Hlasovanie prebehlo priamou voľbou. Každý poslanec obecného zastupiteľstva vyslovil meno 
kandidáta, za ktorého hlasoval. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za JUDr., Ing. 
Stanislava Kandrika.  
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 7/2022 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 6: Prejednanie návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území Obce Chrasť nad 
Hornádom  
Návrh bol prejednaný a schválený. Štefan Soľana mal otázku, prečo rodiny s viacerými obyvateľmi 
majú len 1 KUKA nádobu, že mali by mať dve, keďže zaplatia viac, ako rodiny s menej 
obyvateľmi. Starosta vysvetlil, že KUKA nádoby sú prideľované podľa toho, koľko je bytových 
jednotiek v dome.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/2022 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 



K bodu 7: Prejednanie návrhu VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v škole a školských    
zariadeniach 
Návrh bol prejednaný a schválený uznesením č. 9/2022 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 8: Zriadenie Komisie pre ochranu verejného poriadku 
Starosta obce navrhol zriadiť Komisiu pre ochranu verejného poriadku. Za predsedu tejto komisie 
bol zvolený František Mojcher a za členov Bc. Patrik Mihňák a Marián Joe Sendrej.  
              
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/2022 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 9: Navýšenie platu starostu o 10 % z dôvodu zimnej údržby miestnych komunikácii 
Starosta obce informoval, že na výzvu pre zimnú údržbu nebola predložená žiadna ponuka. Starosta 
obce oslovil p. Miroslava Richnávského a p. Michala Rumančika, ktorí odmietli ponuku. Na 
základe toho starosta sa vyjadril, že na zimnú údržbu musí byť spísaná zmluva a odsúhlasená 
poslancami, pre prípad vzniku nebezpečnej udalosti, havárie a pod.  
Starosta sa vyjadril, že zimnú údržbu chce robiť a urobí to. Žiada o navýšenie platu o 10 % v čase 
zimnej údržby od 01. 12. 2022 do 31. 03. 2023. Poslanci odsúhlasili žiadosť o navýšenie platu 
starostu. Prejednali sa niektoré časti obce, kde nastali problémy s parkujúcimi autami na miestnych 
komunikáciách a horšie prístupové cesty. Miroslav Jančár navrhol zakúpiť posypovú soľ na cestu 
k bytovke, pretože kamienky pri mohutnejšom snežení  nebudú stačiť. Starosta obce sa vyjadril, že 
zabezpečí posypovú soľ. S parkujúcimi autami je to horšie, nakoľko občania aj na vyhlásenia 
v rozhlase, že nemajú parkovať na miestnych komunikáciách, to nedodržiavajú.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/2022 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 10: Informovanosť občanov  
Darina Jančárová predniesla návrh, aby sa realizovalo informovanie občanov obecným rozhlasom, 
hlave kvôli občanom, ktorí nemajú prístup k internetu a nesledujú vývesky v obci, napr. teraz, keď 
sa pripravuje zmena územného plánu. Starosta sa vyjadril, že občanov informuje dostatočne. Pýtal 
sa kontrolóra,  či to môže hlásiť, kontrolór odpovedal, že informovanie prostredníctvom webovej 
stránky obce a úradných tabúľ v obci je dostatočné.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/2022 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 



K bodu 11:  Zapisovateľka zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby pri zasadnutiach OZ bola prítomná zamestnankyňa 
obecného úradu, s tým, že zastupiteľstva sa budú konať v stredu, kedy je na obecnom úrade dlhší 
deň. V prípade predlženia zasadnutia, bude zapisovateľke priznané náhradné voľno alebo 
preplatenia náhradného voľna.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.13 /2022  
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 12: Odmeňovanie poslancov 
Štefan Soľana navrhol, aby poslanci boli odmeňovaní sumou 50,- € za zasadnutie OZ. Poslanci 
s týmto návrhom súhlasili vo výplatnom termíne 1 x za štvrťrok.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.14 /2022  
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
K bodu 13: Rôzne 
Starosta obce prečítal návrhy (príloha zápisnice), ktoré boli podané občanmi a obecným úradom na 
základe zverejnenia Verejnej vyhlášky o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmien 
a doplnkov č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie obce Chrasť nad Hornádom. Starosta oslovil 
poslancov, že ak má niekto ešte nejaký návrh na zmenu, môže mu dať čísla parciel, ktorých by sa 
zmena týkala, aby sa mohli zahrnúť do zmien a doplnkov ÚP. Darina Jančárová navrhla parkovisko 
pri cintoríne a pozemky na „Kline“ pre IBV.  
       
František Mojcher predniesol otázky, na ktoré sa ho občania pýtali: 
1) Čo má obec v pláne urobiť pre občanov? 
Starosta odpovedal, že plánuje sa urobiť cesta v časti obce "Podračková", ktorá je v najhoršom 
stave, hneď po vypracovaní a schválení rozpočtu v januári. 
2) Ako chce obec riešiť Rómov, keďže neplatia za vodu a odpad? 
Starosta sa vyjadril, že chce urobiť opatrenia tým, že im bude zastavovať vodu a kontajnery tak 
často nevyváža. 
3) František Mojcher navrhol zvolanie verejnej schôdze a nemá problém si sadnúť a odpovedať 
občanom na otázky priamo na schôdzi. 
Starosta sa vyjadril, že súhlasí, ale každé zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné, ale aj keď 
bola nejaká schôdza, nikto neprišiel. 
4) Občania sa pýtajú čo bude s obchodom, ak CMC skončí ku koncu roka? 
Starosta sa vyjadril, že obchod obec nevezme, že obchod je v strate a v zlom stave.  
 
Štefan Soľana predniesol požiadavky: 
- na udržiavanie cesty na "Podračkovú". Starosta sa vyjadril, že dobre, ale teraz aktivačných 
zamestnancov, nemôže dať. 
- na vianočné osvetlenie, či len hlavná cesta je vyzdobená, prečo nie sú aj bočné ulice ozdobené, 
starosta povedal, že len na hlavnej ceste je vianočné osvetlenie a pri jeho dome v počte 8 kusov. 



Starosta nemá zmapované, kde sú prípojky na vianočné osvetlenie, navrhol, že sa ešte môžu 
dokúpiť 2 kusy vianočného osvetlenia.  
- na pravidelné stretnutia obecného zastupiteľstva, častejšie ako 1 x za štvrťrok, na ktorých by sa 
riešili problémy obce, šetrenie prostriedkov v obci a ich využitie na rozvoj obce a iné... 
 
Prebrali sa sťažnosti obyvateľov na kultúrno-spoločenské centrum. Občania sa sťažovali na hlučnú 
diskotéku, ktorá bola z 10.12.2022 na 11.12.2022 v KSC do rána. Sťažnosti sú aj na mládež, ktorá 
tam trávi veľa času aj cez týždeň. 
Starosta navrhol, že sa môžu vymeniť zámky. Padli návrhy aj na obmedzenie fungovania KSC len 
cez víkend piatok, sobota, nedeľa, keď takto to bude pokračovať, aj z dôvodu šetrenia energií. 
Upozornená bude mládež, nakoľko KSC navštevujú aj deti niektorých poslancov obce. Konkrétne 
nápravné opatrenia neboli prijaté, bude sa to mapovať.  

 
K bodu 14: – Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a 
zasadnutie ukončil.  
 
 
Zapísal: Darna Jančárová  
Overovatelia: Miroslav Jančár 
            František Mojcher 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 13. 12. 2022     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 13. 12. 2022 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 13. 12. 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: 
Marián Joe Sendrej  
Bc. Patrik Mihňák 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
B/Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 6/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvalilo program zasadnutia OZ zo dňa 13. 12. 2022 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0   
 
 
Uznesenie č. 7/2022  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce JUDr.  Ing. Stanislava Kandrika 
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 8/2022  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v škole a školských 
zariadeniach.  
 



Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0   
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 10/2022 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh starostu na zriadenie Komisie pre ochranu verejného 
poriadku a to: predseda komisie – František Mojcher 
            členovia: Bc. Patrik Mihňák    
                 Marián Joe Sendrej  
 
Hlasovanie  
Za: 7   
Proti: 0   
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 11/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvalilo navýšenie platu starostu od 01. 12. 2022 do 31. 03. 2022 o 10 % na 
obdobie zimnej údržby a zakúpenie posypovej soli pre neprístupné časti miestnych komunikácií.  
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0   
Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh  informovanosť občanov všeobecne v dlhý deň (t. j. streda) 
v popoludňajších hodinách.  
 
Hlasovanie  
Za: 7   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 13/2022 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh aby zapisovateľkou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bola 
zamestnankyňa obecného úradu. V prípade, ak bude obecné zastupiteľstvo trvať dlhšie, nad rámec 
stanoveného pracovného času, bude zapisovateľke poskytnuté náhradné voľno alebo preplatenie 
náhradného voľna.   
 
Hlasovanie  
Za: 7   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh odmeňovania poslancov vo výške 50,- € za zasadnutie, 
vyplatené 1x za štvrťrok, vo zvyčajnom výplatnom termíne.  
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 13. 12. 2021    Ondrej Mihňák 
            starosta obce  



Príloha 

 


