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 Zápisnica 
 z  33.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 27.10.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:           

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

Kačkošová, Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš 

Neprítomní:   

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová- zamest.  obce,  Ing. Jaroslav Gajdoš-hl. kontrolór 

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. Ukončovacie práce na Projekte zateplenia 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

      9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie  otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že počet 

prítomných poslancov je 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

   

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

  

 Hlasovanie:                     za:          6 /Jozef Andrek, Pavol Haško,   Ing. Martin Ivan,  Ing. 

Andrea Kačkošová, Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/ 

                                

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1  /Tadeáš Andrek/ 

 

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. Ukončovacie práce na Projekte zateplenia 

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:   Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Krivák 

 

Hlasovanie:      :             za:          6 /Jozef Andrek, Pavol Haško,   Ing. Martin Ivan,  Ing. 

Andrea Kačkošová, Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/ 

                                

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1  /Tadeáš Andrek/ 

                 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

  

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení 

 

V tomto bode bola prečítaná zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.  

151/2017 – stretnutie so záastupcami fy MOVYROB Prešov sa konalo aj keď v náhradnom 

termíne 

152/2017 – fy MOVYROB Prešov poskytla súpis fakturovaných prác v nasledujúcej faktúre, 

jednotlivé položky skontrolovali poslanci Tadeáš Andrek a Ing. Martin Ivan, ktorí nemali voči 

tomu žiadne výhrady 

153/2017 – zasadnutie sa konalo 

154/2017 – podpísané, Ing. Jaroslav Gajdoš podotkol, aby v zmluve bol vyšpecifikovaný účel 

využitia prenajatých pozemkov 

155/2017 – zasadnutie sa uskutočnilo 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

 

- v súvislosti s uznesením č. 154/2017, ktorým poslanci schválili prenájom pozemkov fy 

TAĎA Hermanovce n.T. obec písomne kontaktovala Agrodružstvo Bystré,ohľadom ukončenia 

prenájmu. Agrodružstvo zaslalo odpoveď, ktorá bola prečítaná poslancom OZ 

- oplechovanie betónového venca na budove garáže-dielne 

- udržiavanie poriadku  v obci 

- pri autobusovej zastávke na dolnom konci je namontované svetlo 

 

K bodu 6 Ukončovacie práce na Projekte zateplenia 

 

Za prítomnosti zástupcov fy MOVYROB Prešov bola prejdená stavba, podľa názoru 

poslancov mohli byť niektoré práce prevedené kvalitnejšie. Tieto nedostatky obec 

prefakturuje formou  prenájmu  priestorov firme  MOVYROB Prešov, sú vyčíslené vo výške 

2.800,-€ /táto čiastka bude rozpísaná konkrétne na jednotlivé nedostatky/ - v tejto súvislosti 

poslanci prijali uznesenie č. 156/2017 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

K bodu 7 a 8 Rôzne a Diskusia 

 

Žiadosť n.o. Pierott Prešov – o príspevok pre postihnutého chlapca – poslanci schválili čiastku 

vo výške 30,-€ uznesením č. 157/2017 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  

 

Úcta k starším – plánujeme koncom novembra alebo v decembri, program sa prispôsobí 

Poslanec Pavol Haško – uvažuje, či nie je vhodné zrezať stromy pri obecnom úrade, aby 

nedošlo k poškodeniu fasády 
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Ing. Jaroslav Gajdoš – podotkol, aby výrub týchto stromov bol ošetrený povolením na výrub, 

taktiež bude potrebné nájsť vhodné miesto na osadenie tabúľ, ktoré boli pôvodne na fasáde 

obecného úradu 

Poslanec Tadeáš Andrek – znova sa informoval sa ohľadom cesty za sadami na zemplínskej 

strane – starosta obce informoval, že stavebný odpad, ktorým sme cestu vysypali nepostačuje, 

preto navrhol zakúpiť makadam + vrchnú vrstvu vysypať škvarou. Budúci týždeň v tejto veci 

podnikne ďalšie kroky.  

 

Obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce zasadnutie dňa 24.11.2017 o 18.00 hod. 

uznesením č. 158/2017. /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Ing. Andrea Kačkošová                   ......................................  

                        Vladimír Krivák                        ....................................... 

    

 

 

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


