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 Zápisnica 
 z  28.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 23.6.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Jozef Andrek,    Ing. Martin Ivan ,  Vladimír Krivák, Pavol Haško, Andrej Rozkoš 

Neprítomní:  Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce,   

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík,  

 

PROGRAM :  

      1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6.  Schválenie záverečného účtu za r. 2016 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

      9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a   

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášania schopné.            

 

 

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Hlasovanie:                     za:          5 /Tadeáš Andrek,    Pavol Haško,   Ing. Martin Ivan, 

Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

 neprítomní pri hlasovaní:   2  / Jozef Andrek,  Ing. 

Andrea  Kačkošová, / 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6.  Schválenie záverečného účtu za r. 2016 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

      9. Záver 
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:   Tadeáš Andrek, Andrej Rozkoš 

 

Hlasovanie:                     za:           5    / Tadeáš Andrek,    Pavol Haško,  Ing. Martin Ivan,  

Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš  /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 /Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová,/ 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

 

K bodu 4  Informácia o plnení uznesení 

  

136/2017  - splnené  

137/2017 – podpísané 

138/2017 – podpísané, starosta obce zároveň informoval, že je  problematické meniť zmluvu, 

bolo mu povedané, že ide o štandardnú zmluvu, ktorá už bola skontrolovaná, podpísaná. Ak to 

však bude možné urobí sa dodatok.  

139/2017 –  podpísané, splnené 

 

V tomto bode bola prečítaná a overená zápisnica z posledného zasadnutia.  

  

K bodu 5 Správa o činnosti 

- kosenie 

- výroba tvárnic 

- vyžínanie porastu líp 

- zvoz dreva občanom 

- práca s DH112 

- oprava vodovodnej šachty pri kadenríctve 

- vypratáva sa posledná miestnosť na družstve 

- zrealizovaná zber elektroodpadu 

- začalo sa vysypávanie „Peterovej ulice“ kamenivom, bude potrebných cca 40t 

- podpísaná zmluva s fy MOVYROB Prešov, realizácia by mala začať prvú júlovú dekádu 

 

K bodu 6 Schválenie Záverečného účtu  za r. 2016 

Poslanci obdržali pred zasadnutím návrh záverečného účtu za rok 2016. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016 uznesením č. 

140/2017, správu audítora za rok 2016 uznesením č. 141/2017. Uznesením č. 142/2017 bol 

Záverečný účet schválený bez výhrad a výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 

32.696,40 bol uznesením č. 143/2017 schválený na tvorbu rezervného fondu.   

 

 K bodu 7 a 8  Rôzne a diskusia 

 

- Dielne, garáže – poslanci poukázali na to, že je najvyšší čas začať s prácami, ktoré sme 

plánovali v rozpočte. Starosta obce informoval, že svojpomocne to obec nezvládne. Obecné 

zastupiteľstvo odporučilo práce realizovať dodávateľskym spôsobom.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – nie je to vina starostu obce ani pracovníkov na obci. V minulosti 
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však starosta hovoril, že p. Juhaščík má prenajaté priestory na družstve a za to sa bude 

podieľať na prácach pri oprave budov na družstve a taktiež členovia záujmových spolkov, 

ktoré dostali z obecného rozpočtu dotáciu. P. Puchein mal urobiť oplechovanie. Chce to dať 

na pravú mieru, lebo takto to bolo pôvodne schválené. Túto vec bral ako vyriešenú.  

Poslanec Tadeáš Andrek – bolo povedané, že obec dodá materiál a práca bude riešená 

dodávateľsky. Je potrebné dohodnúť cenu a začať s realizáciou.  

- Dni obce – predaj lístkov tomboly za symbolickú cenu  

- starosta obce - svetlo verejného osvetlenia  k s.č. 5 bude umiestnené na telefónnom stĺpe 

- starosta obce – tlmočil požiadavku od občanov, aby sa investičné zámery obce prejednávali 

aj na verejných zhromaždeniach občanov. Týka sa to plánovanej výstavby schodiska do 

podkrovia školy, nakoľko občania majú aj iný názor, to znamená, že  schodisko za 

prezentovaných cca 20 tis. eur je veľmi predražené.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – odpovedal, že cena za schodisko ešte nie je určená, aj keď 

v rozpočte je schválených 20-tis. eur, to neznamená, že toľko bude skutočne stáť. Zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sú verejné, môžu tu prísť občania a vyjadriť svoj názor. Taktiež sa 

vyjadril, že zaznamenal asi päť takýchto názorov v miestnom pohostinstve, avšak podľa jeho 

názoru ide len o „tárajov.“  Konečná suma bude známa až vtedy, keď firmy dajú cenovú 

ponuku. V podkroví ZŠ vidí veľký potenciál, aj keby tam neboli byty, keď sa bude zatepľovať 

budova, je potrebný mať vyriešený vstup do podkrovia a tento musí byť samostatný, lebo 

hygiena by podľa jeho názoru vstup zvnútra nikdy nepovolila. Vstup zo šatne by bol len 

provizóriom. Myslí si, že nepresadzuje niečo, čo je nezmyslom. Aj keď sa tam neschvália 

byty, bude to rešpektovať, keď niekto príde s lepším nápadom, môže ho prezentovať.  

Poslanec Tadeáš Andrek – taktiež zdieľa názor, že priestor v podkroví školy má svoj potenciál 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – mali by sme definitívne určiť, čo tam bude, ak by tam bol 

archív, vstup by mohol byť z budovy školy 

Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru regionálny úrad verejného zdravotníctva 

nepovolí ani pre archív vstup z budovy. Obec to už stálo celkom slušnú čiastku, máme to 

rozbehnuté, tak v tom pokračujme. 10 rokov uniká teplo aj z bytu a keď sa o to začal 

zaujímať, je zle.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – oproti minulosti sme to zlepšili, čakali sme na projekty. 

Výzvy, ktoré vyšli, neboli aktuálne pre našu školu.  

Poslanec Tadeáš Andrek – mal dotaz, či je problém, aby niekto dvihol telefón a dal mu vedieť 

telefonicky, že sa koná zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko nie je stále na mailoch. 

Cestou stretol poslanca Jozefa Andreka, ktorý mu povedal, že taktiež nevie, že sa koná 

zasadnutie. Pracovníčka obce Ingrid Rozkošová odpovedala, že pozvánka na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva je doručovaná poslancom e-mailom, okrem toho pozvánku 

v papierovej forme obdržia domov do schránky najneskôr v stredu, ak sa zasadnutie koná v 

piatok, ďalej  je zverejnená na úradnej tabuli a tiež na webovej stránke obce. Pritom termín 

nasledujúceho zasadnutia si určujú poslanci vopred sami, preto nerozumie ako je možné, že 

poslanec Jozef Andrek údajne o dnešnom zasadnutí nevedel.  

Poslanci Tadeáš Andrek a Vladimír Krivák – dotazovali sa aj v mene občanov ohľadom cesty 

za sadami na zemplínskej strane, ktorú je potrebné upraviť 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že nestačíme na všetky práce s personálom, ktorý 

máme 

Poslanec Ing. Martin Ivan – odporučil prizvať externú firmu, aby sa to urobilo, nikto 

z poslancov OZ by nemal výhrady 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol zvážiť začať zatepľovanie školy, pretože schodisko sa 

posunulo, takže sa zrejme nestihne urobiť. Mohlo by sa začať so zatepľovaním zo strany MŠ 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že ide o taký náklad, pri ktorom by obec mala 

robiť prieskum trhu. Podľa projektu ide o 144 tis. eur na celú fasádu, je potrebné oficiálne 

nacenenie. Výkaz výmer zaslať realizačným firmám, ktoré by dali cenovú ponuku.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – je viac firiem, ktoré by to nacenili, ide o cca 900 m2, živnostníci 

účtujú za m2 vrátane lešenia cca 35,-€, ak by sme aj nadhodnotili na 50,-€/m2, tak nám to 



4 

 

vychádza zateplenie na 45 tis. eur, čo je obrovský rozdiel oproti 144 tis. eur, ktoré vyčísľuje 

projekt. Vníma to ako nátlak z EÚ, ceny v rozpočtoch sú predimenzované. Treba začať čím 

skôr, lebo nám končí stavebné povolenie. Okrem toho môžeme tieto investície zrealizovať 

podľa noriem roka 2015, čím nebudeme musieť zasahovať do okien. Podľa novej normy by 

sme museli meniť okná, musela by byť hrubšia izolácia, na čo starosta obce uviedol, že 

budova by mala vyššie energetické úspory.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – dal návrh, aby firmy nielen nacenili, ale uskutočnili aj obhliadku, 

pretože tam bude potrebné doplniť okná. Ideálne by bolo spoločné stretnutie, alebo nech 

firmy dajú cenovú ponuku na m2.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák -  položil otázku, akým spôsobom chceme do obce dostať 

financie, ak nie cez projekty. Čo odpovieme, ak sa nás niekto opýta, ako sme úspešní pri 

eurofondoch, či vôbec podávame projekty 

Poslanec Tadeáš Andrek oponoval, či sa niekto pýtal, koľko financií sme už vložili do 

podávania projektov a neprešli  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – takto postupujú aj iné obce, musia ísť do rizika, ak sme aj cca 

20 tis. eur vložili, ostalo nám ešte viac ako 200 tis. eur. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – úspešnosť projektu zateplenia OcÚ závisela na pár bodoch 

a nemuseli sme financie dostať. Peniaze by získaval cez podielové dane, aby sme tu pritiahli 

ľudí na trvalé bývanie.  

Poslanec Vladimír Krivák – podotkol, že je potrebné domaľovať zvyšnú časť oplotenia pri 

pamätníku, aby to vyzeralo esteticky 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom zmluvy s firmou I&Z tender s.r.o. č.  01 / 

2017 / HnT/EM, k čl. II, prečo  je uvedený dátum plnenia do 31.12.2018, keď sme spomínali 

október. Starosta obce na to odpovedal, že tam sme dali rezervu.   

 

Uznesením č. 144/2017 sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na termíne ďalšieho zasadnutia dňa 

21.7.2017 o 19.00  /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

 

K bodu 10 Záver 

Týmto bol program zasadnutia  vyčerpaný a starosta obce zasadnutie ukončil.  

  

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Tadeáš Andrek              ......................................  

                        Andrej Rozkoš             ....................................... 

    

 

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


