
 Zápisnica  

 zo  14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 18.06.2020  
 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová   Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš, 

Neprítomní:   Peter Rozkoš, 

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. Záverečný účet obce Hermanovce n/T – správa nezávislého audítora,  správa hlavného 

kontrolóra obce – dokument na schválenie 

3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hermanovce n/T – dokument na schválenie 

4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hermanovce n/T - dokument na 

schválenie 

5. Aktuálne projekty – hasičská zbrojnica + budova MŠ a ZŠ + územný plán (chodník + 

radová výstavba) + optická sieť Tcom + MAS SVT  7.2 – cesta  

6. Rôzne – web + aplikácia, breza +cintorín, odpady Kosit – VO, digestor kuchyňa OcÚ a ZŠ,  

7. Diskusia – čistenie šancov za sadmi, športový deň, Výstup na Šimonku 

8. Záver 

 

Bod 1. Úvodné náležitosti 

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

prítomných a   konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

B.  Zapisovateľ: Ján Puchein 

Overovatelia: Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš  

C. Schválenie programu 

D. Zápisnica a uznesenia boli doplnené a podpísané 

 



Uznesenie č. 105/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje ako zapisovateľa – Jána 

Pucheina, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu Ing. Andreu Kačkošovú a Vladimíra 

Rozkoša, ďalej schvaľuje program  14. zasadnutia OZ a berie na vedomie zápisnicu 

a uznesenia z 13. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Rozkoš, Tadeáš Andrek 

 

E. Správa o činnosti 

Prebehlo pracovné stretnutie OZ ohľadom zateplenia budovy MŠ a ZŠ. Zatepľovať sa bude 

obvodový plášť a strop. Kotolňa a rozvody tepla ostanú na neskôr. Náklady sú vo výške 

98 255,08€ + neoprávnené náklady 2371,44€ + náklady  na uzatvorenie podkrovia (štablón 

a obmurovka). 

Zároveň bola podaná informácia, že obec bude mať výpadok podielových daní odhadom vo 

výške 17 000,- € 

MAS Slanské vrchy - Topľa vyhlásila výzvu 7.2 z ktorej by sme mohli čerpať financie na 

rekonštrukciu cesty nad obcou -  treba to  ešte preveriť. 

Stretnutie s pánom Gállom z APS. Zamietli reklamáciu faktúry. Vo všeobecných 

podmienkach zmluvy boli skryté poplatky 

Obec má rozbehnutý plán na obnovu webovej stránky a aplikácie. Nové webové sídlo bude 

previazané s portálom Slovensko.sk 

Prebehlo stavebné konanie – Turcovský, Kelemenová 

Ukončené VO na základnú školu. Doplnené materiály boli odoslané do BA 

Prebehlo konanie k výrubu stromov 

Osadenie mapy z kameňa. Z tejto činnosti boli rôzne reportáže v novinách a aj reportáž 

v RTVS. Starosta v mene p. Rozkoša poďakoval všetkým čo priložili ruku k dielu. 

Prebehol audit a kontrola hlavného kontrolóra 

Deťom na deň detí bolo zaobstarané divadielko 

V júni na posledný mesiac otvorenie školy a škôlky 

Prebehlo školenie BOZP a preventíva požiarnej ochrany 



KOSIT – nová dohoda o zbere odpadu + stretnutie s riaditeľkou skládky  p. Čudkovou 

MK hlas doplnilo 6 ampliónov. Obec pýtala ponuku na kamerový systém k veľkokapacitným 

kontajnerom, zatiaľ bez odozvy 

Boli podpísané zmluvy na dodávateľské práce pre hasičskú zbrojnicu, aplikáciu a web obce, 

zmeny a doplnky územného plánu 

Prebehlo zameranie chodníku k cintorínu a radovej výstavby. Máme predbežné dohody pre 

pozemky od pána Liptáka pre chodník, a od pána Prištiaka pre radovú výstavbu.  

Prebehlo pracovné stretnutie s Východoslovenskou distribučnou  spoločnosťou o pripojení 

odberného miesta pre radovú výstavbu. Odporučil každú parcelu pripojiť zvlášť a začať čím 

skôr lebo nevedia ako to bude ďalší rok kvôli kríze. 

Pán T. Andrek požiadal o pripojenie na elektrickú energiu lebo družstvo mu už naďalej 

nechce poskytovať elektrickú energiu zo svojho. Pripoja sa aj obecné budovy a spraví sa to 

teraz kým sa na družstvo nerobí cesta. Na obecnom pozemku vznikne vecné bremeno. Obec 

sa snaží dostať pozemky pod budovami do nájmu, prípadne za výmenu za iné pozemky 

Uskutočnil sa rozbor prameňa vody „Števica“ – výsledky sú zverejnené na webovom sídle 

obce 

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a  informatizáciu, zrušila výzvu kde obec mala 

podanú žiadosť na rekonštrukciu cesty nad obcou.  

Altánok pri „Števici“ osadená tabuľa a vymenené smetné koše. 

Sú pripravené tabule ku koľajničke a veľkokapacitným kontajnerom. Zatiaľ nie sú osadené 

lebo pán Bendik je na PN. 

Odovzdaná druhá monitorovacia správa k projektu zateplenia budovy kultúrneho domu 

a poslaná žiadosť na dopravný inšpektorát na osadenie dopravného zrkadla na hornom moste. 

Manuálne práce – robenie betónových kociek, oprava tabule TELEKIA, kosenie, dezinfekcia 

zastávok a ihriska, plot pri krčme je takmer dokončený, dezinfekcia MŠ a ZŠ, kosenie pri 

pamätníku SNP a pri „krížnych cestách“, čistenie priepustov a šancov pri cintoríne a na konci  

„Peterovej ulice“ v budúcnosti bude potrebné riešiť dažďovú vodu, požiarna zbrojnica je 

vyprataná a pripravená na rekonštrukciu 

Padol podnet od občana na prerezanie líp pri pamätníku SNP, že pamätník nie je dobré vidieť. 

Je to zložité pretože pozemok má 14 vlastníkov a treba súhlas od všetkých, respektíve oni 

musia požiadať o výrub. 

Pokazila sa kosačka a krovinorez. Kúpila sa nová kosačka v hodnote 300,- € 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 106/2020 

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

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Rozkoš, Tadeáš Andrek 

 

Bod 2 

 

Záverečný účet a správa audítora.  

Starosta obce prečítal prítomným poslancom správu audítora. Audítor nemal žiadne výhrady 

k účtovníctvu obce, až na dve položky. Ide o pôžičku vo výške 750,- € a projekt schodiska na 

podkrovie budovy MŠ a ZŠ. Je potrebné zaúčtovať riadne tieto položky v nasledujúcom 

záverečnom účte za rok 2020. 

Správa hlavného kontrolóra obce. 

Hlavný kontrolór  prečítal prítomným poslancom správu hlavného kontrolóra obce. Nemal 

výhrady. Veci na ktoré upozorňoval v minulosti ako používanie obecného auta alebo výška 

platby občanov za komunálny odpad sa vyriešili počas roka. Odporúča do budúcnosti robiť 

inventarizáciu. Podľa správy starosta dodržuje uznesenia obecného zastupiteľstva a pracuje 

transparentne. 

Zostatok za minulý rok bol vo výške 8 411,45 € 

Oproti minulému roku je zostatok nižší, treba však počítať, že obci vznikli aj vyššie výdaje 

ako nákup pozemku na radovú výstavbu, odstupné bývalému starostovi, rekonštrukcia 

priestoru pre posilňovňu, nákup nábytku do školy, vybavenie archívu, koncoročné odmeny a 

podobne. 

 

 

 



Uznesenie č. 107/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou: 

a., berie na vedomie správu audítora a správu hlavného kontrolóra obce za rok 2019,  

b., schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez 

výhrad, 

c., schvaľuje použitie zostatku finančných  operácii na tvorbu  rezervného fondu vo výške 

8 411,45€ 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír 

Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Rozkoš,  

 

Bod 3 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva 48 stranový 

dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb obce Hermanovce n/T. Poslanci 

nemali žiadne výhrady k tomuto dokumentu. 

 

Uznesenie č. 108/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Hermanovce n/T 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír 

Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Rozkoš,  

 



Bod 4 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva dokument s názvom  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hermanovce n/T. Dokument 

v jednoduchosti stanovuje do akej výšky môže starosta rozhodovať sám a od akej sumy musí 

rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Kedysi to bolo jednoduchšie rozdelené len na hnuteľný 

a nehnuteľný majetok, teraz je to podrobnejšie. 

Starosta navrhoval zjednotiť sumy pre hnuteľný majetok o ktorom môže rozhodovať bez 

obecného zastupiteľstva do výšky 300,- € a pre nehnuteľný majetok tak ako doteraz 0,- € 

o ktorom musí rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 

Po diskusii sa poslanci zhodli na výške 500,- € pre hnuteľný majetok s odôvodnením, že 300,- 

€ postačovalo kedysi a dnes sú už ceny trochu vyššie. Zároveň nehnuteľný majetok ostáva na 

0,- €, výpožičky ostávajú ako doteraz 

Uznesenie č. 109/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce Hermanovce n/T 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír 

Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Rozkoš,  

 

Bod 5 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o následných projektoch: 

Hasičská zbrojnica: 

- je vyprataná a pripravená na rekonštrukciu. Stavebné práce by sa mali začať do 

dvoch týždňov. Navyše obec bude financovať prekládku vodomeru a dvere do skladu 

bývalej civilnej ochrany. 

Zateplenie MŠ a ZŠ 

- zatepľovať sa bude obvodový plášť a strop. Dokumenty sa zaslali na 

environmentálny fond, čaká sa na podpísanie zmluvy. Stavebné práce a vyúčtovanie 

musia byť ukončené do 30. novembra 

 

 



Územný plán obce 

 - došla podpísaná zmluva od Ministerstva dopravy a výstavby SR, zároveň bola 

upovedomená aj vysúťažená firma, aby sa začali práce. Zároveň padol aj návrh na doplnenie 

výstavby chatovej oblasti po ľavej strane pri úpravni vody smerom hore. 

Chodník a radová výstavba 

- predbežné dohody pánov Liptáka a pána Prištiaka na potrebné pozemky na 

realizáciu. Na cestu od pána Prištiaka budeme potrebovať 2,5 m po celej dĺžke 

pozemku. Od pána Liptáka približne 16 m2. Keďže je tam plot a ovocné stromy 

starosta navrhuje ako kompenzáciu pánovi Liptákovi zakúpiť za každý zrezaný 

ovocný strom jeden mladý na výsadbu. 

Optický internet T-com 

 - prebehne územné konanie. Prísľub na realizáciu je na jeseň 2020. 

MAS Slanské vrchy – Topľa 

- vyhlásená bola výzva 7.2 na infraštruktúru. Po telefonickom rozhovore možnosť 

získať 30 000,- € na rekonštrukciu cesty nad obcou. Starosta avšak upozornil, že MAS 

momentálne nefunguje správne. V septembri podávali na inú výzvu okolité obce 

žiadosti a dodnes ešte nedošlo ani k odbornému hodnoteniu projektov. Je riziko, že ak 

obec podá žiadosť môže to trvať aj viac ako rok kým sa o žiadosti rozhodne. 

Starosta bol pozvaný do Nižného Hrabovca na stretnutie s Ministrom dopravy a výstavby SR 

a Predsedom parlamentu SR. Po stretnutí bude informovať poslancov o výsledkoch stretnutia. 

 

 

Bod 6 

Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o následných 

náležitostiach:  

Aplikácia a webové sídlo obce – obec má povinnosť zverejňovať dokumenty aj na stránke 

slovensko.sk a iných úradných portáloch. Nová stránka bude prepojená aj s týmito portálmi. 

Stránka bude v súlade s legislatívou. 

Cena za aplikáciu 420€ jednorazovo a 36€ mesačne a webové sídlo je vo výške 550,- €, 

preklopenie stránky (doteraz zverejnené faktúry, zmluvy, VO a pod.) na novú stránku 420,- €. 

Ročné náklady na prevádzku webového sídla obce a aplikácie sú 204,- € 

Výrub stromov – prebehli obidve konania 

Výrub stromov pri cintoríne – dostali sme povolenie k výrubu 13 stromov. Týmto sa 

nevytvorí priestor s ktorým sa počítalo pre výsadbu nových stromov v projekte na zelené 

obce. Bude potrebná žiadosť o zmenu projektu. Ak sa niečo stane ako napr. poškodenie 

hrobového miesta spadnutým konárom alebo stromom, odkážeme dotyčného na štátnu 

ochranu prírody. 



Výrub brezy – konanie pozastavené – v minulosti sa uvádzalo do žiadosti, že ide o trvalo 

trávnatý povrch a zámerom je to dať do pôvodného stavu. Tentokrát to neprešlo. Obec dostala 

nejaké typy na výrub – ako ochranné pásmo okolo cesty a elektrického vedenia. Pri týchto 

výruboch nebude drevo na vykurovanie. Od pána M. Kováča návrh preklasifikovať na lesný 

porast – príprava trvalo trávnatého porastu na les. Je možnosť to pretvoriť avšak to bude 

nejaký čas trvať, aj niekoľko rokov . Je na tom kopec roboty. 

KOSIT – zmluva je do októbra tohto roka. KOSIT má v pláne vyšachovať malé firmy. 

Najväčší problém je v tom, že doteraz sme za nádobu platili 0,80,- € po novom 1,20. Starosta 

absolvoval stretnutie aj s riaditeľkou p. Čudkovou. Aj keď pri iných firmách je cena za 

nádobu nižšia tak majú vyššie ceny za zneškodnenie tony odpadu. Pre iných to je 50,- € pre 

KOSIT 43,- €. Bol prisľúbený dodatočný vývoz kvôli pandémii, kedy sa nevykonal 

plánovaný vývoz. 

Starosta vyzval poslancov aby sa dohodli či obec podpíše dodatok k zmluve na vývoz odpadu 

s firmou KOSIT alebo obec pôjde do verejného obstarávania. Poslanci po diskusii sa zhodli 

na podpise dodatku k zmluve ktorá má účinnosť jeden rok. 

Pán Brtáň vykonal revíziu plynu. Odporučil do školskej kuchyne a do kuchyne na úrade 

dokúpiť digestor. 

 

Bod 7 

Šance a priepusty za sadmi vykonajú Juhaščík a Štofan 

Boli zrušené dni obce. Namiesto toho navrhuje starosta obce usporiadať športový deň – 

futbalový turnaj ako náhrada za dni obce. 

Výstup na Šimonku sa bude organizovať. Bude to jubilejný 40. ročník. Pán Rozkoš ktorý 

navrhol mapu v kameni navrhol aj rozkladaciu mapu ktorá by mohla byť súčasťou vlajky 

k výstupu. Keďže ide o 40. ročník plánuje sa výstava starých fotiek, a je prisľúbená reportáž 

od RTVS. Miestny odbor Matice Slovenskej v Hermanovciach n/T sa nebude podieľať na 

piatkovom programe kvôli corona vírusu. Predseda MO Matice Slovenskej  informoval, že 

vraj má záujem sa piatkového programu zúčastniť MO Matice Slovenskej z Bystrého. Padol 

návrh od občanov, že ak by nebol piatkový program od Matice, či by nebolo dobre usporiadať 

aspoň posedenie pri vatre s pár hosťami a uvariť guľáš.  

Návrh od poslanca V. Rozkoša ak by sa konal piatkový program je potrebné osvetlenie lúky 

pri pamätníku SNP.  

 

Mgr. Slávka Kovaľová doručila obci žiadosť o zámenu pozemkov. Ide o pozemok pri 

Rímsko-katolíckom kostole ktoré slúži ako parkovisko a je momentálne v jej vlastníctve za 

pozemok pre radovú výstavbu plus doplatok. Je potrebné aby sa obecné zastupiteľstvo 

vyjadrilo. Obec na tomto pozemku neplánuje vykonávať žiadnu činnosť.  Poslancom sa nezdá 

fér vymeniť pozemok ktorý ponúka za stavebný pozemok, ale chcú čas na rozmyslenie. 

Návrh od poslanca V. Rozkoša - dať do územného plánu obce nad obcou chatovú oblasť. 



Starosta navrhuje osadiť dopravné zrkadlo ku križovatke pri moste na vyšnom konci obce, 

kvôli zelenému plotu ktorý tam rastie. Občanovi nemôže prikázať aby ten plot ostrihal 

a situácia je tam nepriehľadná.  

Poslanci podali návrh aby starosta kontaktoval starostu obce Bystré o inštaláciu dopravného 

zrkadla pod železničný most. 

Prebehla diskusia k dodávka plynu kde starosta vysvetľoval poslancom, prečo bola faktúra za 

plyn vyššia ako bolo dohodnuté v zmluve. Vo všeobecných podmienkach mali skryté 

poplatky ako napríklad, poplatok za skladovanie plynu. Starosta dal vypracovať kompletné 

ponuky a vypýtal si kompletné poplatky za pol roka 2020 od súčasného dodávateľa . 

 

Bod. 8 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

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

 

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

  

                                               Vladimír Rozkoš ............................................................. 

 

 

 

 

Ing. Martin IVAN 

starosta obce 

 


