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 Zápisnica 
 z  30.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 15.8.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

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

Ing. Andrea Kačkošová,  

Neprítomní:  Vladimír Krivák 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce, Ing. Jaroslav Gajdoš-hl. kont. 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. Rôzne /Realizácia projektu zateplenie OcU/ 

7. Diskusia 

      8. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6  a OZ je uznášania schopné.            

 

   

 

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

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

Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

 neprítomní pri hlasovaní:   2  / Vladimír Krivák, Andrej 

Rozkoš / 

 

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. Rôzne /Realizácia projektu zateplenie OcU/ 

7. Diskusia 

      8. 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:   Jozef Andrek, Ing. Martin Ivan 

 

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

Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová      /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/ 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

K bodu 4  Informácia o plnení uznesení 

  

145/2017 – podpísané 

146/2017 – podpísané 

147/2017 – podpísané 

148/2017 – zasadnutie zvolané skôr 

 

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

 Poslanec Andrej Rozkoš sa informoval, aký bol dôvod zamietnutia výstavby oplotenia p. 

Lehetovi s.č. 60. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu uvedené rozhodnutie, ktoré 

bolo následne prečítané.  

K bodu 5 Správa o činnosti 

- pokračujú práce na na zatepľovaní OcU 

 

K bodu 6 a 7  Rôzne a diskusia 

 

Starosta obce – pokračujú práce na zatepľovaní, vyvstáva veľa vecí, ktoré je potrebné 

realizovať vo vlastnej réžii /stierkovanie stien v kultúrnom dome, WC/ pretože projekt 

pojednáva len zníženie energetickej účinnosti a čiastočné vysprávky okolo okien. Obklad bolo 

potrebné odstrániť celý pretože jeho čiastočné odstránenie by bolo nelogické.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – taktiež je vhodná výmena dverí do sály + do kuchynky za 

plastové a výmena rozvádzača v sále KD. Predložil jednu cenovú ponuku na 3 ks dvere biele 

plastové /cca 1 800,-€+180,-€ za osadenie/. Na kontrolnom dni navrhol, aby fy MOVYROB 

Prešov urobila stierky stien a obec by dodala štuk.  

Ďalej obecné zastupiteľstvo znova diskutovalo o cenách za materiál pri vodoinštalačných 

prácach, zrealizovaných  a vyfakturovaných firmou VELSIM Prešov /vo výške , ktoré sú 

podľa nich nadhodnotené.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – ak porovnáme s cenami materiálu, s ktorými počíta projekt, 

tak fy VELSIM Prešov má lacnejšie.  

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s preplatením faktúry firme VELSIM Prešov, požiadalo 

o jej prepracovanie a poníženie cien materiálu. V súvislosti s tým prijalo uznesenie č. 

149/2017.  /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

Poslanec Ing. Martin Ivan – v súvislosti s výmenou stĺpov za sadami sú sťažnosti od občanov 

na vyrezané konáre, ktoré sú nahádzané v priekope a sú obavy z upchatia priekop pri silnom 

daždi. Výmole za sadami na zemplínskej strane odporúča zasypať aj so škvarou z cementárne.  

 

Obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce zasadnutie dňa 22.9.2017 o 19.00 hod. uznesením 

č. 150/2017. /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  
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Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Jozef Andrek                   ......................................  

                        Ing. Martin Ivan              ....................................... 

    

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


