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 Zápisnica 
 z  31.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 22.9.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

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

Andrej Rozkoš, Ing. Andrea Kačkošová,  

Neprítomní:   

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. Práce na rekonštrukcii KD a OU 

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  7  a OZ je uznášania schopné.            

 

   

 

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Hlasovanie:                     za:          7 /Tadeáš Andrek, Jozef Andrek, Pavol Haško,   Ing. 

Martin Ivan, Vladimír Krivák, Ing. Andrea Kačkošová, 

Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

 neprítomní pri hlasovaní:   0 

 

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. Práce na rekonštrukcii KD a OU 

7. Diskusia 
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      8. Záver 

   

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, 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 

  

149/2017 – podpísané 

150/2017 – podpísané 

 

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

.  

K bodu 5 Správa o činnosti 

- zabetónovaný veniec na budove garáže-dielne, nasleduje jeho zaizolovanie a uloženie 

plechovej krytiny. Je treba uvažovať o izolácii, nakoľko vplyvom podmakania základov 

budova pracuje a praská 

- v základnej škole sme opravovali okná – výmena pántov 

- výpomoc PV3S-kou pri rekonštrukcii kultúrneho domu 

- kosenie cintorínov 

- osadené informačné tabule 

- vymenený neón 

- výstup na Šimonku  

 

K bodu 6 Práce na rekonštrukcii KD a OU 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – pokračujú práce na rekonštrukcii, je potrebné vymeniť tiež 

podlahu na pódiu, podlahovice vyrábajú v Lieseku, plocha je cca 60m2 a celková suma by 

bola cca 800,-€. Poslanci OZ s týmto zámerom súhlasili. Do výšky pódia bude na stenách 

marmolit.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – kritizoval kvalitu práce firmy MOVYROB Prešov /zle 

štukovanie, parapety.../, závady musia byť odstránené, v opačnom prípade nebude súhlasiť 

s prevzatím stavebných prác. Vytkol starostovi obce, že tieto práce odsúhlasil. Taktiež 

stavebná firma má za sebou stavenisko upratovať, nakoľko má na to vyčlenené finančné 

prostriedky v projekte. Rovnako vytkol, že niektoré  položky, fakturované v zmysle projektu, 

sa nerealizovali, za čo poslanci OZ očakávajú od dodávateľskej firmy kompenzáciu 

v prospech obce.   

Starosta obce Ing. Ján Krivák – navrhol zvolať stretnutie s majiteľom firmy MOVYROB 

Prešov a majstrom.  

Poslanci požiadali o stretnutie so zástupcami firmy MOVYROB Prešov uznesením č. 

151/2017 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

Zároveň poslanci požiadali starostu obce prejednať ďalšie došlé faktúry od firmy MOVYROB 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred ich odsúhlasením a podpísaním – uznesenie č. 

152/2017. /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 
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K bodu 7 a 8 Diskusia a Záver 

 

Stierkovanie stien v kultúrnom dome– starosta obce navrhol poslancom, aby našli firmu na 

vykonanie týchto prác. 

 

Poslanec Pavol Haško – upozornil na situáciu, keď po daždi steká močovka z hnojiska 

patriacemu Agrodružstvu Bystré do potoka, 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – obec by mohla získať do prenájmu húfnicu, ktorá by bola 

atrakciou v obci. Prenájom je zdarma. V prípade záujmu je potrebné podať žiadosť, nájsť 

miesto a zabezpečiť prevoz. Poslanci OZ s tým súhlasili a odporučili požiadať o prenájom.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom projektu pre stavebné povolenie   na 

výstavbu schodiska do podkrovia ZŠ a tiež upozornil na to, že obci končí platnosť stavebného 

povolenia na zateplenie základnej školy,  ktoré je potrebné predĺžiť na stavebnom úrade.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák informoval poslancov OZ, že  už máme vyhotovenú projektovú 

dokumentáciu pre stavebné účely na výstavbu schodiska do podkrovia ZŠ, projekt vyčíslil 

náklady na výstavbu vo výške cca 40 tis. eur, pričom na základe informácií od projektanta by 

reálne náklady na výstavbu mohli byť nižšie o 5 až 6 tis. eur oproti projektu.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – oponoval, že podľa jeho prepočtov na základe trhových cien by 

náklady na výstavbu boli podstatne nižšie. Znova upozornil na potrebu uzavrieť podkrovie 

školy do zimného obdobia, aby nebol zbytočný únik tepla.  

 

Obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce zasadnutie dňa 6.10.2017 o 18.00 hod. uznesením 

č. 153/2017. /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  

  

 

  

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

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

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

    

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


