
 Zápisnica  

 z  13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 27.04.2020  
 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, Ing. Andrea 

Kačkošová, Vladimír Rozkoš, 

Neprítomní:   Peter Rozkoš,  Bc. Katarína Lehetová   

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM :  

1. Úvodné náležitosti: 

A. Otvorenie zasadnutia 

B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia 

C. Schválenie programu 

D. Zápisnica + uznesenia 

E. Správa o činnosti 

 

2. Predaj dreva  

 

3. Aktuálne projekty – hasičská zbrojnica + budova MŠ a ZŠ 

 

4. Rôzne – informovanosť občanov (sms notifikácie, aplikácia, MK hlas,...) 

 

5. Diskusia  

 

6. Záver 
 

Bod 1. Úvodné náležitosti 

A. Obecné zastupiteľstvo otvoril Ing. Martin Ivan, starosta obce.  Privítal všetkých 

prítomných a   konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4  a OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

B. Zapisovateľ: Ján Puchein 

            Overovatelia: Jozef Andrek, Ján Pivovarník 

      C.        Schválenie programu – bez doplnenia 

      D.        Zápisnica a uznesenia boli doplnené a podpísané 

 

Uznesenie č. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje ako zapisovateľa - Ján 

Puchein, overovateľov zápisnice ako aj návrhovú komisiu – Jozef Andrek, Ján Pivovarník. 

Ďalej schvaľuje program 13. zasadnutia OZ a berie na vedomie zápisnicu z 12. zasadnutia OZ 



 

 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Peter Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová, Tadeáš Andrek 

 

 

E.  Správa o činnosti 

 

Kvôli pandémii coronavírusu sars2-covid-19 boli stopnuté všetky konania vrátane ťažby 

brezy, zasadnutia  Združenia miest a obcí okresu Vranov n/T ako aj Združenia miest a obcí 

SR, 

Pozastavený je aj projekt Zelené obce, pokračovať sa bude až na ďalší rok. Hlavnou príčinou 

pozastavenia projektu je nedostatok drevín u dodávateľov.  

Doplnili sa podklady pre schválenie aby obec sa mohla stať poskytovateľom sociálnej 

pomoci, žiadosť bola schválená. Momentálne sa nevie o nikom komu byť mohla byť 

poskytnutá. 

Pre väčšinu zamestnancov bola nariadená práca z domu, boli obmedzené úradne hodiny. 

Bol pozastavený zber plastov od spoločnosti KOSIT, obmedzenie bolo kvôli triediacej linke 

ktorej zamestnanci boli doma kvôli pandémii. 

Budova v areály družstva má nové garážové vráta, strecha by mala byť dokončená čoskoro. 

MAS Slanské vrchy – Topľa prebehlo valné zhromaždenie. Schválilo sa členské 1 € na 

obyvateľa. Kancelária od októbra nefungovala správne, zamestnanci dostali ultimátum do 18. 

mája, plat sa im znížil na 75 %.  

Pandémia Covid-19 – obec rozdávala rúška do domácnosti, bude reálny výpadok podielových 

daní, existujú 3 prognózy ako veľké budú výpadky ekonomiky. 

Združenie miest a obcí okresu Vranov n/T žiada aby štát dofinancoval obce a mestá na úroveň 

roku 2019, financovanie miest zamestnancom MŠ, ZŠ a družiny. Tiež žiadajú uvoľnenie 

uchádzačov pre obce podľa § 10 a § 12 ako aj obmedzenie GDPR pre kontrolu karantény. 



Zo zamestnancami má obec nepísanú dohodu, že budú vykonávať prácu aj mimo svojho 

pracovného zaradenia z dôvodu aby nikto nemusel ostať na 80 % svojho platu. Zamestnanci 

ktorý majú starú dovolenku sú povinný ju vyčerpať do konca mája, resp. konca júna 2020. 

APF servis ponúka balík zemného plynu. Nestúpla nám spotreba ale stúpla cena za zemný 

plyn. Malo sa šetriť a nešetrí sa. Do SPP bola zaslaná požiadavka na vypracovanie ponuky pre 

4 odberné miesta, kde budú zobrazené komplet ceny nie len za plyn ale aj distribučné 

poplatky a ostatné poplatky. 

Boli podané projekty na údržbu vojnových hrobov a pamätníka SNP a na nový pamätník 

ktorý by bol postavený pri obecnom úrade. 

Projekt na PSK v rámci kultúry sa pravdepodobne zruší (dni obce) 

Z MF na obnovu mostíka zatiaľ nie je vyhodnotený 

Na projekt hasičskej zbrojnice je vyhlásené verejné obstaranie 

Pre DHZ máme schválených 3 000,- € na nákup výstroje 

Projekt na zateplenie školy bol schválený, momentálne je vyhlásené VO 

Pán Ščepita zameral mostík, cintorín, a pre pozemok ktorý obec nedávno kúpila vypracoval 

výškopis 

240 l nádoby na odpad došli, počet bol malý a nové sú o 4 € drahšie 

Nariadenie zabezpečiť teplú vodu v ZŠ na umývanie rúk, boli namontované dva prietokové 

ohrievače 

Nad števicou Fabian urobil výrub dotknutých stromov, strom pred Liptáka bol odstránený, 

ďalší strom pred Hajníka – mali urobiť vodohospodári  

Oprava verejného osvetlenia 

Práce okolo kultúrneho domu, výroba kociek 

Dezinfikovali sa zastávky preliezky a multifunkčné ihrisko 

Bežné údržbárske práce 

Oprava tabule pre chodník TELEKIA 

Príprava pohrebu za zvýšených hygienických opatrení 

 

Uznesenie č. 103/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou berie na vedomie správu o činnosti 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš,  



Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová, 

 

Bod 2 predaj dreva 

Máme dvoch žiadateľov z minulého roka, Kačkoš a Kušnír. Kušnír nás požiadal aby obec 

drevo pripravila a zviezla, že to zaplatí. 

Máme 26 „parciel“ dreva a 19 uchádzačov 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na tom, keďže je menej žiadateľov ako „parciel“ dreva 

parcely/kopy dreva budú pridelené tak v akom poradí sa ohlásili žiadatelia o drevo. 

 

Uznesenie č. 104/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje odpredaj drevnej hmoty 

občanom obce Hermanovce nad Topľou za týchto podmienok: 

 

- žiadateľ - len občan s trvalým pobytom v obci pre vlastnú spotrebu 

- množstvo 6m3 resp. na jednu "vetriesku" 

- cena 40€/m3 + 20€ doprava obecnou PV3S 

- spôsob prerozdelenia - žrebovaním resp. bude uprednostnený žiadateľ, ktorý v roku 2019 

drevo nedostal 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová, 

 

 

Bod 3 Aktuálne projekty – hasičská zbrojnica + budova MŠ a ZŠ 

Boli oslovené 4 firmy na dodávku vybavenia  pre DHZ 

Pre hasičskú zbrojnicu má byť vyhodnotené VO, dotácia je 11 947,38,- € + spoluúčasť. 



Prebieha VO pre zateplenie budovy školy. Celkový rozpočet bol na zhruba 198 000€, z čoho 

je 5 890,- €  neoprávnených výdavkov a budeme ich musieť zaplatiť zo svojho. Mali by sme 

dostať 92 000€. Keďže schválená dotácia je nižšia ako celkové financovanie projektu starosta 

prezentoval poslancom ktoré úpravy by sa mohli zafinancovať z dotácie a na ktoré bude 

musieť obec nájsť finančné prostriedky. Teraz by sa mala urobiť fasáda a rozvod tepla. 

Odhadom by to malo byť na úrovni okolo 120 000€. Tiež treba uzavrieť podkrovie čo nebude 

oprávneným výdajom. O 2 týždne bude ukončené VO a po ňom bude mať OZ pracovné 

stretnutie ohľadom určenia ktoré práce sa vykonajú tento rok a čo sa bude žiadať dotácia na 

dokončenie ďalší rok. 

 

Bod 4 Rôzne – informovanosť občanov (sms notifikácie, aplikácia, MK hlas,...) 

Informovať občanov pomocou SMS alebo cez aplikáciu na ktorú dostala obec ponuku. 

Starosta chce uskutočniť stretnutie so zástupcom firmy ktorá ponúka aplikáciu. 

Aplikácia sa zdá prístupnejšia do budúcnosti a vychádza lacnejšie ako SMS správy od MK 

hlas. 

V rámci aplikácie by okrem notifikácií fungoval aj zvozový kalendár, a podnety pre obec kde 

občan ľahšie môže dať podnet obci. 

Starosta informoval poslancov, že zvažuje nad kamerou pri kontajneroch ktoré sú umiestnené 

v areály družstva. Dôvod je nedisciplinovanosť občanov ktorý nechávajú neporiadok 

a nerešpektujú tabule o tom čo môže byť vyhodené v kontajneri. Dostali sme sa na 30% miery 

recyklovania a ak to takto pôjde ďalej neudrží sa miera recyklácie a stúpne cena za odvoz 

odpadu. Podobné problémy mali aj v obci Bystré kým nenainštalovali kamery. Malý 

kontajner ktorý má obec na plech je už plný. V marci nebol vyzbieraný plast a teraz v apríli 

keď sa vyvážal za 2 mesiace bolo vyvezených 1640 kg. Vo februári to bolo 580 kg. 

 

Bod 5 Diskusia 

Starosta informoval poslancov, že obec neminú úsporné opatrenia. Zrušia sa dni obce 

a pravdepodobne aj výstup na Šimonku. Najbližšie podujatie s ktorým počíta je v októbri úcta 

k starším. Bežecká sezóna sa nerozbehla, uvidí sa ako to bude v novembri s Hermanovskou 

10. 

Nejaké úspory budú kvôli zrušením podujatiam a akciám. V prípade je možnosť zrušiť 

príspevok zamestnávateľa 2% na 3 pilier zamestnancom. 

Poslanci sa zhodli, že nebude potrebné zrušiť 2% príspevok na 3 pilier zamestnancom. 

Starosta informoval poslancov o príjmoch a výdavkoch za minulý rok. Do rezervného fondu 

by malo prejsť 8 411,- €, po zarátaní koncoročných odmien vrátane odvodov zamestnancov 

(približne 6500€) a odstupného bývalému starostovi vrátane odvodov (10 500€), by bola táto 

suma vyššia. Z predaja dreva obec získala zhruba 16 000€. Hospodárenie za rok 2019 bolo 

teda plusové.  

Poslanci sa pýtali či výpadok ekonomiky až natoľko postihne obecné príjmy. Starosta ich 

odkázal na odhad zverejnený na stránke Rady pre rozpočtové pravidlá a na článok rodáčky 



z Hermanoviec Jany Gritersovej ktorá žije a pracuje v USA a v minulosti pracovala 

v Európskej centrálnej banke. V roku 2009 bol pokles ekonomiky o 4,8% teraz sa odhaduje 

výpadok na úrovni 7-8%.  

GDPR – obec bola informovaná len o počte ľudí ktorí prišli zo zahraničia a mali byť 

v karanténe, bez mena. Tým bolo nemožné kontrolovať ľudí ktorí mali mať povinnú 

karanténe. Za posledné týždne množstvo telefonátov a sťažností kedy ľudia na seba žalovali 

a stážovali sa typu „ako je možné, že ten chodí po vonku keď sa vrátil zo zahraničia“. Zas na 

druhú stranu sú ľudia v obci disciplinovaný a neschádzajú sa.  

Bol problém asi pred 2 týždňami pri altánku pri števici kedy tam bol „bašavel“ asi 30 ľudí. 

Poslanci navrhujú vyvesiť tabuľu kde by bolo uvedené, že altánok slúži len pre turistov a na 

oddych a nie na usporiadanie akcií iba ak so súhlasom obce. Zároveň požiadať aj políciu aby 

to kontrolovala. 

Kačkošová – pripravila informácie a vzorovú informačnú tabuľku ku lesnej železnici ktorá 

kedysi bola v obci. Neexistuje však dostatok informácií. Návrh na vytvorenie tabule 

a premiestnenie vozíka bližšie k ceste, prípadne urobiť lavičku pre oddych, spraviť mostík cez 

šanec ale tak aby tam autá nemohli vojsť. 

 

 

 

 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: Ján Puchein ............................................................ 

 

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

  

                                               Ján Pivovarník ............................................................. 

 

Ing. Martin IVAN 

starosta obce 

 


