
 Zápisnica 

 z  17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 13.11.2020 

 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci : Peter Rozkoš, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Ján 

Pivovarník, Vladimír Rozkoš 

Neprítomní:   Jozef Andrek, Tadeáš Andrek  

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

P R O G R A M : 

1. Úvodné náležitosti: 

A. Otvorenie zasadnutia 

B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia 

C. Schválenie programu 

D. Zápisnica + uznesenia 

E. Správa o činnosti 

 

2. VZN 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci - dokumenty na schválenie 

3. Odpady na rok 2021 

4. Radova výstavba – búracie povolenie, info VSD, projektová dokumentácia  

5. Aktuálny stav projektov –  optická sieť Tcom, budova ZŠ (zateplenie), MF SR – výzva 

zrušená, výzva C1 Envirofond – traktor, obnova pamätníka SNP 

6. Rôzne – rada školy pri MŠ (určenie počtu členov), správa o VVČ – schválenie OZ 

7. Diskusia – Úcta k starším, 

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  4  a OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

B.  Zapisovateľ: Ján Puchein 

Overovatelia: Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš 

C. Schválenie programu – bez doplnenia 

D. Zápisnica a uznesenia boli podpísané a zverejnené 

 

E. Správa o činnosti 

• Od 1. novembra zamestnaný na projekt P. Terpák 

• Úprava cesty nad obcou smerom ku chate majora Kukorelliho, materiál nám pomohol 

zohnať starosta obce Vláča v rámci dobrých vzťahov, Sabo vyviezol materiál a T. 

Andrek zapožičal stroj, chatárka poslala chlapov a pomohol aj Milan Sokol   

• Vybavuje sa búracie povolenie na dom kde obec plánuje radovú výstavbu, poslala sa 

nová žiadosť na okresný úrad ŽP, keďže bola zle naformulovaná 

• Horný Zemplín mal skúšobné online zasadnutie – vzniká zásobník projektov nie len pre 

samosprávy ale aj pre ostatných,  

• Mikroregión Oblík – starosta Ivan bol za okres VT zvolený za člena kooperačnej rady 

SPR Horný Zemplín  , je tam ešte Primátor mesta Vranov nad Topľou Ragan a starosta 

obce Kladzany Lorinc 

• Prebehlo plošné testovanie – obec to stálo približne 1 800,- €, zdravotníkov platila 

armáda SR, obec platila jedlo, ochranné pomôcky, administratívnych pracovníkov. 

Obec zatiaľ nemá vyplatené ani za prvú vlnu pandémie 

• Podaná žiadosť na vybavenie školských kuchýň, žiadosť na digestor 

• Príprava žiadosti na traktor na odpadové hospodárstvo na envirofond 

• Príprava VZN na pohrebisko 

• Oprava výfuku na obecnom aute (škoda fabia) 

• Administratívne práce na projekte zatepľovania budovy MŠ a ZŠ, monitorovacie údaje 



• Podaná žiadosť na MAS – Slanské Vrchy – Topľa, na lesnú cestu nad obcou v sume 

26 000,- € 

• MŠ – dokončené vstupné dvere 

• Prekládka pre budovu MŠ a ZŠ plynu je dokončená, upravené boli aj elektrické rozvody 

• Kosenie verejného priestranstva, cintorín, ihrisko, školský dvor 

• Predpríprava na územne konanie – optika Tcom (jar 2021) 

• Pripravené termostaty osobitne pre MŠ a ZŠ 

• Vyvoz plastov 

• Roznos letákov k celoplošnému testovaniu 

• Dokončený štablon – TAĎA SK 

• J. Sidor urobil prístrešky na vstupe do ZŠ a byt v škole 

• Vymaľovaná posilňovňa, vymaľovali ju chlapci ktorí ju navštevujú pod vedením M. 

Mička – ďakujeme za pomoc 

• Odoslané podklady na zapracovanie do územného plánu obce – doplnil Dudič 

• Agrodružstvo – súhlasné stanovisko k poľnej stráži 

• Sčítanie domov a bytov -prebehlo zameranie stavieb  

• Požiarne protipovodňové cvičenie na Domaši sa neuskutočnilo 

 

Uznesenie č. 118/2020 

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

Pucheina, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu Petra Rozkoša a Vladimíra Rozkoša, 

ďalej schvaľuje program  17. zasadnutia OZ, berie na vedomie zápisnicu a uznesenia z 16. 

zasadnutia OZ a berie na vedomie správu o činnosti. 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 4 Ján Pivovarník, Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír 

Rozkoš, Peter Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová 

 



Bod 2 

Obec má povinnosť dokumentovať hrobové miesta. VZN upravuje nájomné vzťahy. Obec má 

povinnosť s každým pozostalým uzavrieť nájomnú zmluvu.  

Starosta oznámil poslancom, že cenník ostal prázdny, keďže obec doteraz nepoberala poplatky 

za hrobové miesta.  Poslanci po krátkej diskusii súhlasili, že kým má obec dostatok hrobových 

miest nebude vyberať poplatky, a v nájomných zmluvách sa môže dohodnúť rozmer hrobu, 

urna a podobne. 

 Uznesenie č. 119/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje  VZN 03/2020 o 

prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 4 Ján Pivovarník, Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír 

Rozkoš, Peter Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová 

 

Bod 3 

Niekto doparkoval auto a vysypal stavebný odpad pri cintoríne do veľkokapacitného 

kontajnera, zároveň rozbil pôvodné informačné tabule. Starosta plánuje od nového roka 

umiestniť kontajneri na jedno miesto a pod kamerový systém. 

V. Rozkoš – Kontajnery  by bolo vhodné dať dovnútra za plot, hlavne ponechať kontajner pri 

cintoríne. 

Starosta – Bude potrebné sa nad tým zamyslieť. Podľa váh sme pri vývoze veľkokapacitných 

nádob a komunálu na úrovni 80 ton tak ako minulý rok, nezlepšili sme sa. Len čo sa vyviezli 

kontajneri hneď boli znovu plné. Je potreba aj väčšia osveta, nakoľko ľudia naďalej 

nerešpektujú pravidlá a vo veľkých kontajneroch je aj to čo tam nesmie byť. 



Obec bude musieť od nového roka riešiť biologicky odpad z kuchyne. Bude potrebné ísť do 

jednotlivých domácností a dať podpísať ČV občanom. Bez ČV sa musí nádoba na biologický 

odpad vyvážať každé 2 týždne. Náklady na vývoz podľa zákona musia znášať občania. 

Budúce zastupiteľstvo bude musieť schváliť poplatky za odpad na budúci rok. Momentálne ma 

obec rozpočet cca 5 000,- € a náklady okolo 8 000,- €. Zvýšili sa aj poplatky za nádobu z 0,80,- 

€ na 1,20,- €. Od nového roka sa podľa zákona zvyšuje poplatok za skládkovanie a separáciu 

podľa predbežného množstva nedostaneme na vyššie percento ako sme mali v roku 2019, aj 

keď hlavne činnosťou zamestnancov obce máme viac ton separovaných odpadov. No množstvo 

komunálu nám nekleslo, domácnosti jednoducho neseparujú viac.  

Bod 4 

Búracie povolenie – v štádiu riešenia. 

Na VSD bola podaná žiadosť na elektrické prípojky ktorá bola schválená. Realizácia by mala 

byť na budúci rok. Projektové veci sa budú riešiť zrejme až po novom roku – voda, kanál, cesta. 

Bod 5 

Telekom – prebehlo ešte územné konanie. Realizácia začne na jar budúceho roku. 

Projekt na opravu mosta pre ktorý sme podali žiadosť na MF SR aj tento rok pravdepodobne 

nedostaneme. Ministerstvo cez média odkázalo samosprávam, že aj „štát krváca“ a pritom tieto 

financie mali byť prerozdelené do 30.4.2020. 

Obec má schválenú dotáciu z Úradu vlády SR na obnovu pamätníka SNP. Ide o 3 500,- € na 

očistenie a opravu pamätníka a oporného múrika. 

Do 15. decembra je výzva na Envirofond pre odpadové hospodárstvo na traktor a techniku. Po 

krátkej rozprave sa OZ zhodlo že žiadosť podáme – cena za žiadosť 500€. 

Fasáda MŠ budova je v druhej polovičke zateplenia, vrchná časť je hotová okrem vstupu. Práce 

kvôli zlému počasiu boli prerušené na 2 týždne. Do konca mesiaca musí byť stavba hotová, 

lebo do vyúčtovania idú aj fotografie. Robíme všetko pre to aby sa to stihlo. Po novom roku 

bude potrebné podať žiadosť na dofinancovanie rozvodov tepla a kotolne pre budovu MŠ a ZŠ. 

Bod 6 

Školský úrad – vedúca úradu poslala výzvu na voľbu členov rady pri MŠ. Je potrebné 

odhlasovať počet členov a zástupcu zriaďovateľa MŠ. Starosta oznámil poslancom aby sa 



zanechal počet ako po minulé roky t.j. 5 členov a ako zástupcu zriaďovateľa navrhuje Ing. A. 

Kačkošovú. Poslanci súhlasili. 

Uznesenie č. 120/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje počet členov rady pri MŠ 

v počte  5 a ako zástupcu zriaďovateľa pre radu školy pri MŠ schvaľuje Ing. A. Kačkošovú. 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 5 Ján Pivovarník, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  

 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za predošlý školský rok za  MŠ a ZŠ – boli predložené 

OZ v maile, predložil riaditeľ ZŠ a riaditeľka MŠ. Správa bola zároveň predložená Rade školy 

pri MŠ a ZŠ 

Uznesenie č. 121/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje  správu 

o výchovnovzdelávacej činnosti za predošlý školský rok 2019/2020 za  MŠ a ZŠ 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 5 Ján Pivovarník, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  

 

 

 



Bod 7 

Úcta k starším – finalizácia darčekov, chýbajú ešte rúška a tašky. Vzhľadom na situáciu okolo 

pandémie koronavírusu COVID-19 nie je možné robiť stretnutie ako po minulé roky. Starosta 

sa s poslancami dohodol, že si rozdelia kto a kde odnesie darčeky pre seniorov. 

Sme v termíne vegetačného kľudu, na cintoríne je vyznačených 13 stromov ktoré boli označené 

Štátnou ochranou prírody. Projekt Zelené obce, momentálne je výsadba zastavená kvôli 

COVID -19 a zatiaľ sa nikto neozval. 

Medzi 26.12.2020 až 31.03.2022 prebehne výrez stromov a krovín  na našom potoku. NA 

starosti to má vodohospodársky podnik. Starosta bude trvať na obhliadke pred samotným 

výrubom. Návrh poslancov je aby sa pred obhliadkou vydal oznam aby sa k výrezu mohli 

vyjadriť aj občania obce. 

Obec dostala žiadosť o nevyhnutnú finančnú pomoc od D. Kozáka. Starosta prečítal poslancom 

žiadosť. Starosta navrhol, že obec môže pomôcť sumou 200,- € ako tomu bolo aj pri 

„vozíčkaroch“. Poslanec V. Rozkoš konštatoval, že chlapec za svoj stav nemôže a navrhol 

jednorazovú sumu 300,- €. Ostatný poslanci súhlasili. 

Uznesenie č. 122/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje jednorazový finančný 

príspevok D. Kozákovi na lieky a lekárske potvrdenia/posudky vo výške 300,- € 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 5 Ján Pivovarník, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  

 

Starosta informoval, poslancov, že zrejme kvôli pandémii nebude možné spraviť verejnú 

schôdzu tak ako to bolo minulý rok. Tiež informoval, že ZMOS žiadal o odklad ministerstvo 

životného prostredia na zavedenie zberu biologického kuchynského odpadu. Odpoveď bola od 

ministra taká, že obce nemajú sedieť na zadku ale pracovať. Samosprávam pribúdajú povinnosti 



a náklady ale finančné prostriedky naopak klesajú.  Tak ako pri celoplošnom testovaní si obec 

splnila všetky úlohy, ale zatiaľ štát neposlal ani cent. Starosta zároveň poďakoval všetkým 

zúčastnením administratívnym a zdravotníckym pracovníkom, ako aj zamestnancom obce za 

prípravu a priebeh plošného testovania. Zároveň  pochválil disciplinovanosť občanov našej 

obce, ktorí tiež prispeli k bezproblémovému priebehu testovania. 

Kontrolór obce Gajdoš sa informoval na normatív pre prístrešky a altánky pri okraji cesty po 

kraji potoka. Aby nezasahovali do cesty a predišlo sa zbytočným nehodám a poškodzovaniu 

majetku. Bude treba pripraviť VZN. Starosta informoval, že sa to zahrnie do územného plánu 

obce. Zároveň každá aj drobná stavba znamená príjem do rozpočtu obce v podobe dane 

z nehnuteľnosti. 

Radova výstavby – do mesiaca sa niekoľkokrát prídu na úrad pýtať aj iný obyvatelia či obec 

predáva pozemky, alebo či sa nevie o nejakom dome na predaj. Záujem je veľký. Poslanci 

reagovali či by nebola lepšia bytovka ako radová výstavba. Starosta reagoval, že sa dajú pozrieť 

bytovky ktoré stavali iné obce aj ako  ich financovanie, zároveň je naklonený aj takejto výstavbe 

ak sa nájde vhodný pozemok a bude o byty záujem. 

Bod. 8. 

 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

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

 

Overovatelia: Peter Rozkoš    ........................................................ 

  

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

 

 

 

       Ing. Martin Ivan 

          starosta obce 

 


