
Zápisnica 

z  19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 26.02.2021 

 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci:  Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, Ján Puchein, Peter Rozkoš, Vladimír 

Rozkoš 

Neprítomní:   Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník 

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 - dokument na schválenie 

3. Doplnenie komisií  

4. Projekty - informácia  

5. Finančné hospodárenie – odhad za r. 2020, výhľad na rok 2021, financovanie MŠ a ZŠ 

6. Rôzne  

7. Diskusia  

8. Záver 

 

 

 

 



1. Úvodné náležitosti 

A. Otvorenie zasadnutia 

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

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

B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhovú komisiu 

Zapisovateľ: Ján Puchein 

Overovatelia a návrhová komisia: Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš 

C. Schválenie programu – bez doplnenia 

D. Zápisnica a uznesenia boli podpísané a zverejnené 

E. Správa o činnosti 

Obec obdŕžala vrecia na separovaný zber od spoločnosti KOSIT a. s. 

Prebehla bezpečnostná rada okresu,  zúčastnil sa starosta ako zástupca za MR Oblík  

Do apríla ma byť zrealizovaná elektrická prípojka v areály družstva. 

Starosta spoločne s riaditeľom ZŠ J. Nikom položili veniec k výročiu oslobodenia obce. 

V januári prebehlo jedno testovanie na COVID-19, vo februári každý týždeň, pravdepodobne 

budeme testovať až do Veľkej noci. 

Prebehla kontrola nahlásených komínov – firma Gazdík 

OR HaZZ Vranov nad Topľou zaslalo upovedomenie, že prebehne kontrola požiarnej ochrany 

u právnických osôb, ako aj kontrola MŠ a ZŠ. 

Bola vykonaná revízia hasiacich prístrojov. 

Vyplatené faktúry pánovi Dvorjakovi, za písanie projektov ešte za minulý rok. 

Zaplatené členské za DHZ navýšené počty zo 30 na 40. 

Vyplatená refundácia za januárové testovanie. 

Podaná žiadosť na predĺženie nájomnej zmluvy na húfnicu. 

Prebehla kontrola verejného obstarávania na vybavenie posilňovne. 

Odpojená elektrina na dome č. 119. 

Začala sa rozoberať stodola v rámci prác, ktoré môže obec vykonať sama. 



Bol uskutočnení výrub stromov na cintoríne. 

Starosta požiadal o vypracovanie cenových ponúk na vchodové dvere do domu smútku. 

Namontovaný plech nad vstupom do ZS, chýba ešte lexan (až to dovolí počasie). 

Demontovanie vianočného osvetlenia. 

Posypávali sa cesty, Fabian odhŕňal sneh aj skoro ráno už pred šiestou – ĎAKUJEME za 

spoluprácu. 

Prišli nádoby na separovaný zber, ak by mal niekto záujem máme 5 nádob na komunálny odpad 

120l plastových, lacnejšie ako plechové. 

Zakúpený nový pingpongový stôl. Dohoda s J. Nikom, že namiesto vyplatenia za vzdelávacie 

poukazy sa zakúpil daný stôl. 

Vyvezené nádoby na odpad pri prameni „Števica“. 

Za posledné dva dni našiel Jakub Gajdoš zdochnuté dva diviaky. 

Ponuka na kamery zatiaľ nebola dodaná. Mala by stáť do 200,- € jedna + skrinka s routerom na 

mobilné dáta a SD karty. 

 

Uznesenie č. 129/2021 

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

Pucheina, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu Bc. Katarínu Lehetovú a Petra Rozkoša, 

ďalej schvaľuje program  19. zasadnutia OZ, berie na vedomie zápisnicu a uznesenia z 18. 

zasadnutia OZ a berie na vedomie správu o činnosti. 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 5 Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, Ján Puchein, 

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník 

 



2. VZN - dokument na schválenie 

Bez doplnenia a pristúpilo sa k hlasovaniu 

Uznesenie č. 130/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje VZN 1/2021 o pravidlách 

udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce. 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 5 Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, Ján Puchein, 

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník 

 

3. Doplnenie komisií 

Prečítali sa zloženia komisií, doplnenie krízového štábu obce a povodňovej komisie 

a pristúpilo sa k hlasovaniu 

Uznesenie č. 131/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje zmenu komisií podľa 

predloženého návrhu, zmenu a doplnenie krízového štábu obce a povodňovej komisie . 

Hlasovanie 

 počet mená poslancov 

Za: 5 Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, Ján Puchein, 

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník 

 

 



4. Projekty - informácia  

Výzva na doplnenie žiadosti cez MAS Slanské vrchy – Topľa na lesnú cestu nad obcou 

dopĺňame. 

PSK výzva poslancov – podaný projekt na workoutové ihrisko. 

Výzva ministerstva školstva na vybavenie jedálni. Podaná žiadosť na digestor a kuchynský 

robot. 

Z ministerstva školstva úspešný projekt „Múdre hranie“, ktorý vypracovala pani riaditeľka 

MŠ a  bol úspešný (príspevok na didaktické pomôcky a hudobné nástroje). 

Z ministerstva školstva cez okresný úrad sme dostali peniaze. Nákup tabletov do každej triedy 

ZŠ a ešte objednáme dataprojektor. 

Bol doplnený projekt na environmentálny fond pre projekt na  traktor. 

Podaný projekt na dofinancovanie zateplenia budovy MŠ a ZŠ – rozvody a kotólňa. 

Obec podá žiadosť na traktorovú kosačku a kompostéri – Program obnovy dediny. 

Na obnovu pamätníka SNP 3 500,- €, zatiaľ zmluva neprišla. 

Pred schválený projekt na vybudovanie pietneho miesta pri obecnom úrade – Pamätník 

Čapajev. 

 

5. Finančné hospodárenie – odhad za r. 2020, výhľad na rok 2021, financovanie MŠ a ZŠ 

 

Prebytok za rok 2020 nie je smerodajný, pretože ešte neboli dodané faktúry na vyplatenie za 

minulý rok. Prebytok sa presúva do rezervného fondu. Pravdepodobne sa z rezervy budú 

vyberať na dofinancovanie a vykrytie rozpočtu na rok 2021. Záleží od výpadku podielových 

daní. 

 

Financovanie MŠ a ZŠ 

Za rok 2020 obec musela dofinancovať zo svojho rozpočtu vo výške 33 000,- €. S tejto sumy 

bola čiastka vo výške cca 22 000,- € na chod budovy, nákup riadu, čistiacich prostriedkov, réžiu 

a  treba tu ešte zohľadniť financie použité na spolufinancovanie projektu na 

zateplenie budovy MŠ a ZŠ. Zvyšných cca 11 000,- € obec doplácala na mzdy. 

 

Poslanci krátko diskutovali o tom ako by bolo možné zabezpečiť aby v škole bolo dostatok 

detí. Padli návrhy ako napríklad, aby sa učiteľom siahlo na prémie ak zapríčinia odchod detí 



zo školy, aby bol vzdelávací proces kvalitný a prišli tu deti aj z iných obcí. Diskusia došla k 

záveru, že je potrebné prilákať mladé rodiny. Ako oznámil starosta každý týždeň sa mu niekto 

ohlási, či nie je na predaj pozemok alebo starý dom. Je potrebné vytvoriť viac stavebných 

pozemkov prostredníctvom zmeny územného plánu a taktiež zrealizovaním radovej výstavby. 

Kapacitu MŠ a ZŠ máme stabilnú, aj keď sú silnejšie aj slabšie ročníky. 

 

6. Rôzne    

Harmonogram VZN  a interných predpisov pre rok 2021. 

Prepadnutá strecha na sále budovy kultúrneho domu. Poslaná oficiálna reklamácia aj na 

popraskanú dlažbu na schodoch ktoré vedú k javisku z vonka, na rohu opadaná omietka 

a taktiež celá strana od potoka je plesnivá.  

Okresný Úrad verejného zdravotníctva neodporúča neotvárať školy. Starosta uvidí ako dopadne 

sobotné testovanie. 

Odpadové hospodárstvo – obec mala separáciu odpadu vo výške cez 41 %. Za textil sme 

nemali nič, pretože sme nemali podpísanú zmluvu (120€/rok na 1 nádobu, spolu 240€ - 

nerentabilné) a dotyčná firma odmietla vydať vážne lístky. Skládkovanie odpadu by nás malo 

vyjsť 18,- € za tonu pre rok 2021. 

 

7. Diskusia  

Osadenie druhého kameňa na podnet pána Jozefa Rozkoša -  kameň by chcel umiestniť na 

začiatku obce. Problém je, že tam obec nemá pozemok a tiež bude potrebné vyjadrenie od 

dopravného inšpektorátu a zrejme aj od vodárenskej spoločnosti, keďže sa v blízkosti nachádza 

kanál. Návrh poslancov je umiestniť kameň do parku pri Jednote. 

 

Na „námestie obce“ doplniť verejné osvetlenie. 

 

Starosta oznámil poslancom, že z peňazí ktoré obec získa za testovanie bude do domácností 

roznášať vitamínové balíčky spoločne s respirátormi.  

 

Radová výstavba – poslanci navrhli riešiť v tejto problematike aj plynové prípojky. 

 

 



8. Záver 

 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

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

 

Overovatelia:  Bc. Katarína Lehetová ....................................................... 

  

                                Peter Rozkoš                          ........................................................ 

 

 

Ing. Martin Ivan 

  starosta obce 


