
 Zápisnica 

 z  18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 08.01.2021 

 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

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

Puchein, Peter Rozkoš,Vladimír Rozkoš 

Neprítomní:   Bc. Katarína Lehetová 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

P R O G R A M : 

1. Doplnenie poslanca OZ  

2. Úvodné náležitosti: 

A. Otvorenie zasadnutia 

B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia 

C. Schválenie programu 

D. Zápisnica + uznesenia 

E. Správa o činnosti  

 

3. VZN - dokumenty na schválenie 

4. Rozpočtové opatrenie  

5. Rozpočet na rok 2021 - dokument na schválenie  

6. Rôzne  

7. Diskusia  

8. Záver 

 

Bod 1. Doplnenie poslanca 

Starosta informoval prítomných, že malo prebehnúť losovanie na doplnenie poslanca obecného 

zastupiteľstva, keďže R. Kačkoš a j. Puchein získali vo voľbách rovnaký počet hlasov. Avšak, 

v deň konania OZ R. Kačkoš oznámil, že sa vzdáva možnosti získať mandát. Týmto sa 

poslancom stáva J. Puchein. 

Starosta vyzval aby J. Puchein zložil sľub a podpísal patričné dokumenty. 



 

Bod 2. Úvodné náležitosti 

 

A. Otvorenie zasadnutia 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6  a OZ je uznášaniaschopné. 

B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhovú komisiu 

Zapisovateľ: Ján Puchein 

Overovatelia a návrhová komisia: Tadeáš Andrek,  

         Ing. Andrea Kačkošová 

 

C. Schválenie programu – bez doplnenia 

D. Zápisnica a uznesenia boli podpísané a zverejnené 

 

Uznesenie č. 123/2021 

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

Pucheina, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu Tadeáša Andreka a Ing. Andreu 

Kačkošovú, ďalej schvaľuje program  18. zasadnutia OZ, berie na vedomie zápisnicu a 

uznesenia zo 17. zasadnutia OZ 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Katarína Lehetová 

 

Starosta vyzval poslancov na minútu ticha za zosnulého poslanca Jozefa Andreka. Poslanci 

vstali a minútou ticha si uctili jeho pamiatku. 

 

 



E. Správa o činnosti 

Správa o činnosti od 13.11.2020 

Starosta sa zúčastnil 2 krát online rokovania – Horný Zemplín 

Pripravili sa sviečky pre adventné obdobie na „kruháč“ – pomohli pani Rozkošová, Niková a 

Ivanová 

Vešali sa vianočné osvetlenie za pomoci pána Bendíka a pána Liptáka 

Riešili sa 2 susedské spory medzi Turcovským a Hredzákovou, a medzi Repjakom a Majerovou 

Prebehli stavebné konania pre pána Juhaščíka a pána Ondiča 

Prebehlo územné konanie pre TELEKOM optická sieť 

Vydané búracie povolenie na dom kde sa plánuje radová výstavba 

Obec pripravovala rozpočty a VZN 

Aplikácia obce pre IOS (apple) je spustená a funkčná 

Prebehla kontrola projektu Zateplenia obecného úradu, je už podpísaný dodatok na merateľné 

ukazovatele, 

Rada školy pre materskú školu funguje v zložení: Lehetová(predsedníčka), Kačkošová, 

Vargová, Peterová, Ivanová . 

Uzavretá zmluva na výstavbu NN sieť pre radovú výstavbu, je potrebné vyhlásiť verejné 

obstarávanie pre projektanta 

Teplomer na základnej škole je vy reklamovaný 

Výkaz o činnosti DHZ za rok 2020 – odoslaný. 

Rozoslaní občasník obce spolu s tlačivom na BRKO 

Obec rozniesla zvozové kalendáre ktoré dodal KOSIT a. s. 

Dokončovacie práce na budove školy po zateplení 

Opravená tabuľa Hermanovské skaly, inštalovaná nová tabuľa pri koľajke a usmerňovacie 

tabule na veľkých kontajneroch 

Čistenie odtoku krtkom na panských toaletách  

Na starom cintoríne spadol strom cez 3 hroby, našťastie nepoškodil žiadny, strom bol 

odstránený 

Zateplenie školy vyúčtované a rebundované financie boli vrátené 

Na základe leteckých fotografií sa zistilo, že je prepadnutá strecha na obecnom úrade/nad 

kultúrnym domom a drží sa tam voda. Je podaná reklamácia na Movyrob, čaká sa na lepšie 

počasie 

Starosta sa poďakoval poslancom za rozvoz balíčkov pre dôchodcov. Zostali asi piati, ktorí 

vypadli nedopatrením pri tlači, dodatočne sa im dodá balíček. 



Od pondelka sa otvára MŠ, obec má objednané testy na pretestovanie zamestnancov MŠ. 

 

Uznesenie č. 124/2021 

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

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Katarína Lehetová 

 

Bod 3. VZN - dokumenty na schválenie 

 

VZN č. 4 o poplatkoch za komunálny odpad vypadáva, kvôli hektickému obdobiu na konci 

roka  sa malo uzavrieť do 17. decembra a malo byť vyvesené15 dní. S tohto dôvodu sa nebude 

hlasovať o tomto VZN. Cena ostáva preto rovnaká ako minulý rok 2020, 10,- € na obyvateľa 

a 10,- € na podnikateľský subjekt. 

 

VZN č. 5 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci 

a  

VZN č. 6 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách obce 

Starosta sa opýtal prítomných poslancov či im je niečo nejasné keďže podklady im boli poslané 

emailom skôr. Neboli žiadne dotazy a tak sa pristúpilo k hlasovaniu 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 125/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje VZN č. 5 o podrobnostiach 

o organizácií miestneho referenda v obci 

 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Katarína Lehetová 

 

Uznesenie č. 126/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje VZN č. 6 o vyhradení miest 

a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

obce 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Katarína Lehetová 

 

 

Bod 4. Rozpočtové opatrenie  

 

Predložené rozpočtové opatrenie obce. Starosta informoval poslancov, že sa informoval 

u audítorky obce ako aj na  ZMOSe či môže obec prijať rozpočtové opatrenie v novom roku za 

starý rok. Audítorka potvrdila, že za týchto výnimočných okolností sa môže prijať rozpočtové 

opatrenie. 

Starosta prešiel s poslancami jednotlivé položky rozpočtového opatrenia. 



Uznesenie č. 127/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 

2020 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Katarína Lehetová 

 

Bod 5. Rozpočet na rok 2021 - dokument na schválenie  

 

Starosta prečítal poďakovanie za podporu v roku 2020 od J. Ondiča. Tiež prečítal žiadosti 

o finančný príspevok od Včelárskeho spoločenstva, občianskeho združenia TRIP, Evanjelickej 

cirkvi augsburského vierovyznania, občianskeho združenia TIME, pána Pucheina. 

Starosta informoval, že vie o žiadosti pána Rozkoša pre doplnenie turistických značiek ale 

nedostal ju v písomnej forme. Taktiež od ostatných občanov s postihnutím ktorým sa schválil 

finančný príspevok, nepodali zatiaľ žiadosť. 

 

Aktivity ktoré sa budú doplácať v budúcom roku. 

Žiadosť na MAS slanské vrch Topľa – 400,- € doplatenie za napísanie projektu 

Juhaščík – ešte nedodal faktúru za šance za sadmi cca 2 500,- € 

Neoprávnené výdavky na ZŠ – okná do podkrovia, bleskozvod a podobne. Čaká sa na 

vyúčtovanie. 

 

Samotný rozpočet vychádzal z príjmov na základe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť – výnos 

podielových daní. Už keď bol rozpočet pripravený vyšlo Východiskové štatistické údaje 

a rozpočtované podiely obcí. Výnos podielových daní bude zrejme ešte nižší o 8 000,- €. 

Na začiatku prípravy rozpočtu chýbalo obci cca 16 000,- €. V sume približne 11 000,- € boli 

vyškrtané výdaje ktoré obec pravdepodobne nebude vynakladať tento rok. Šlo hlavne 

o výdavky spojené s pandémiou covid-19. Zvyšných 5 000,- € na doplatenie miezd a energií 



obec použije z rezervného fondu. Za bežných okolností to nie je možné ale vyšlo opatrenie kedy 

sa za týchto okolností môže použiť rezervný fond, aby schválený rozpočet bol vyrovnaný. 

Starosta tiež informoval, že je ťažko odhadnúť plánované investície obce. Obec má momentálne 

podané projekty na traktor, rekonštrukciu lesnej cesty, rekonštrukciu pamätníka a momentálne 

je vypísaná výzva na dofinancovanie projektov cez Environmentálny fond kde obec podá 

žiadosť na dofinancovanie kúrenia a rozvodu tepla pre budovu MŠ a ZŠ. 

 

Poslanci sa pýtali aký je výhľad pre ZŠ, koľko detí bude pravdepodobne navštevovať školu 

a koľko obec dopláca na školu. Starosta povedal, že je ťažko momentálne povedať presné číslo, 

keďže na ZŠ platí školský úrad/štát, a cez podielové dane obec dostáva financie na školský klub 

a školskú jedáleň. Na najbližšie zasadnutie ak budú uzavreté účty obce pripraví pre poslancov 

podrobnú kalkuláciu.  

 

Prebehla krátka diskusia o odchode detí zo školy a či s tým nesúvisí kvalita vyučovania, keďže 

je malý počet detí na učiteľa, mala by byť kvalita taká aby z druhých obcí chceli k nám dať 

svoje deti a nie aby odchádzali, a že je aj v záujme učiteľov aby sa udržala ZŠ v obci. Starosta 

uviedol, že danú situáciu s odchodom detí inam riešil, no na riešenie problému musia byť 

prítomné všetky strany problému. Sám ako rodič nevidí že by bola kvalita vzdelania slabá, ale 

ak je takýto podnet, je ochotný zvolať stretnutie OZ na ktorom budú účastní aj učitelia. 

 

Po tejto diskusii sa pokračovalo v rokovaní o rozpočte obce. Starosta ozrejmoval poslancom 

jednotlivé položky rozpočtu ktoré zaujímali poslancov.  

 

Uznesenie č. 128/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje rozpočet na rok 2021 a berie 

na vedomie výhľad na rozpočty v rokoch 2022 a 2023 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Katarína Lehetová 



 

Bod 6. Rôzne  

 

Chatová výstavba ktorú má obec zakomponovanú v pripravovanom územnom pláne. Vlastní 

tam jednu parcelu pán Juhaščík ktorý žiada o vyňatie pozemku z ornej pôdy. Je to ešte boj 

s Okresným úradom. Pani Dvorská zo Stavebného úradu navrhla prijať uznesenie OZ, že obec 

schvaľuje vyňatie pozemku z TTP. Konanie sa najskôr preruší. 

 

Zástupcu starostu vymenuje starosta neskôr s účinnosťou od 1. februára. 

 

Obec pripraví žiadosť na Environmentálny fond pre výmenu kotla a rozvodu tepla pre budovu 

MŠ a ZŠ. 

 

Obec vynaložila na DHZ a hasičskú zbrojnicu dokopy približne 19 500,- € za rok  2020, 

pričom 15 000€ boli dotácie. Do konca marca sa musí uskutočniť schôdza DHZ. 

 

 

Bod 7. Diskusia  

 

Starosta informoval, že je potrebné po prípojke NN na družstvo uvažovať aj nad rekonštrukciou 

cesty na družstvo. Bol už aj podnet od pána Mihoča. V budúcnosti bude musieť obec mať 

zberný dvor a povinnosti ktoré pre obec vzniknú po roku 2023 obec neminú. Otázny je ešte 

zber PET fliaš. 

Dochádzajú žlté odpadové nádoby, ale dokupovať obec bude už len operatívne po 10 ks. 

Zvýšila sa intenzita vývozu skla a plastov.  

Obec dostala na podpis sľub o odškodnení, ak sa v komunálnom odpade nájde niečo čo tam 

nepatrí. Starosta to nepodpísal, ale upozornil poslancov, že sa blíži čas kedy budú zberové 

spoločnosti kontrolovať nádoby či je tam niečo čo nepatrí do danej nádoby a nevyvezú odpad 

z danej nádoby. Podľa zákona každá domácnosť zodpovedá za svoj odpad. Je potrebné zvýšiť 

separáciu  obce ako aj povedomie občanov o separácii.  

 

 

 

 



Bod 8. Záver 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

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

 

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

  

                                               Ing. Andrea Kačkošová           ........................................................ 

 

 

       Ing. Martin Ivan 

          starosta obce 

 


