
Zápisnica 
z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 16.1.2015 
___________________________________________________________________________

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce

                           Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. 
Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš

Neprítomní:      --- 
Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce 

                           Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík, Vladimír Krivák, Patrik Onder, Timotej Puchein

                            
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Informácia o plnení uznesení 
6. Plán práce na r. 2015
7. Schválenie rozpočtu na rok 2015
8. Rôzne
- Štatút obce Hermanovce nad Topľou
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hermanovciach n.T.
- Ustanovenie zástupcu starostu obce Hermanovce n.T.
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ  otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a   konštatoval, 
že  počet prítomných poslancov je  7  a OZ je uznášania schopné.

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Ingrid Rozkošová. 

Overovatelia: Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš

Hlasovanie:                     za:          7     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
         Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 
         Andrej Rozkoš/                              

                                         proti :     0                                      
                                         zdržal sa:   0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0

Overovatelia zápisnice schválení. 



Poslanec Ing. Gajdoš Jaroslav navrhol prijať uznesenie (aj do budúcnosti) , aby overovatelia 
zápisnice boli zároveň návrhovou komisiou. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili. 

Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  d o p o r u č u j e , aby overovatelia  zápisnice 
zo zasadaní obecného zastupiteľstva boli zároveň členmi návrhovej komisie. 

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, 
Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

K     bodu 3. Voľba návrhovej komisie  

c) Návrhová komisia:       Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš
Hlasovanie:                     za:          7     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

         Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 
         Andrej Rozkoš/                              

                                         proti :     0                                      
                                         zdržal sa:   0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

Návrhová komisia schválená. 

K bodu 4. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce navrhol doplniť bod 8. - Rôzne - Žiadosť J. Pucheina o finančný príspevok. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hermanovce n/T schvaľuje program rokovania s navrhnutými 
zmenami a doplnkami:
 
Hlasovanie:                     za:          7     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

         Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 
         Andrej Rozkoš/                              

                                         proti :     0                                      
                                         zdržal sa:   0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
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5. Informácia o plnení uznesení 
6. Plán práce na r. 2015
7. Schválenie rozpočtu na rok 2015
8. Rôzne
- Štatút obce Hermanovce nad Topľou
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hermanovciach n.T.
- Ustanovenie zástupcu starostu obce Hermanovce n.T.
- Žiadosť J. Pucheina o finančný príspevok
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

K     bodu 5 Informácia o     plnení uznesení  

Informáciu o plnení uznesení podal starosta obce, ktorý skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia. 
Poslanec Ing. Martin Ivan -  podotkol, že ešte je potrebné doplniť č. tel. hlavnej kontrolórky obce 
a mobilné číslo na starostu obce. 

K     bodu 6 Plán práce na rok 2015  

V tejto fáze zasadnutia vystúpil zástupca miestnej organizácie Matice slovenskej(ďalej len MS) – 
Vladimír Krivák, ktorý informoval poslancov o tom, že  miestna organizácia MS bola založená aj 
v našej obci a v súčasnosti má 12 členov. Predniesol požiadavku, aby ako pietna spomienka na  mjr. 
Kukoreliho  bola zhotovená a osadená na vhodnom mieste v obci jeho busta a zároveň by uvítali 
ušitie  dobových  uniforiem v počte  2  –  3  ks,  v ktorých  by  sa  napr.  kládli  vence  k pamätníku, 
členovia MS by sa v nich prezentovali na akciách poriadaných MS mimo obce, či mimo okresu. 
Samozrejme všetko v závislosti od finančnej situácie obce. 
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol, aby tieto historické udalosti boli riešené komplexne aj 
osadením pamätnej tabule deportovaným židovským občanom z našej obce. Miesto osadenia busty 
a tabule by mohlo byť v parku v centre obce. 
Poslanci OZ zobrali túto požiadavku na vedomie a vyjadrili sa k nej kladne. Avšak zaoberať sa ňou 
budú až v ďalšom období, podľa toho, ako sa bude vyvíjať hospodárenie obce. 

Následne starosta obce predložil svoj návrh plánu prác na rok 2015: 
Škola:
- Interiér školy – vymaľovanie klubovne, kabinetu ZŠ, herne MŠ a kuchyne
- Exteriér školy – oprava chodníkov v MŠ a tiež v ZŠ + oprava školského dvora v ZŠ
- Osvetlenie multifinkčného ihriska v areáli ZŠ – zastáva názor, že toto osvetlenie by sa malo 

financovať z dotácie na ZŠ, zatiaľ v predloženom návrhu rozpočtu táto položka nie je zahrnutá
-
Poslanec Ing. Martin Ivan – reagoval na tento bod, pričom prezentoval 3 rôzne cenové ponuky na 
osvetlenie ihriska  v rozpätí od 1500€ do 2400€, ktoré počítajú s osadením 6 pevných stĺpov a 1 
prenosného stĺpa.  Cena závisí od toho, či sa použijú staré alebo nové stĺpy a tiež od použitého typu 
svietidiel. 
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš -  oponoval, že nie je nutné, aby osvetlenie bolo financované zo 
„školských“ peňazí. Okrem toho sa obrátil s otázkou na starostu obce, či údržbár obce je platený 
50%  aj z financií určených pre školu a ak áno, tak by mal vykonávať aj práce na škole v tomto 
rozsahu.  
Starosta obce potvrdil, že je platený aj zo „školských“ peňazí ale  všetky údržbárske práce v škole 
i kosenie školského sadu  aj skutočne vykonáva.  
Poslanec Ing.  Martin  Ivan – vystúpil  s   námietkou voči  tomu,   aby kosenie  dvora v MŠ bolo 
prenášané na rodičov detí, pretože to je zákonná povinnosť zriaďovateľa, ktorým je obec. Starosta 
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obce odpovedal, že je zástancom toho, aby aj rodičia detí  sa podieľali na kosení školského dvora. 
Zároveň povedal, že v tejto veci osloví rodičov a zistí ich postoj.  
Poslanec Tadeáš Andrek – myslí si, že rodičia by mohli s kosením pomôcť obci  a v zásade nie je 
proti takejto brigádnickej forme pomoci
V tejto veci však obecné zastupiteľstvo nebolo jednotné, preto sa pristúpilo k hlasovaniu a poslanci 
prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   u k l a d á   obci, ako zriaďovateľovi MŠ 
a ZŠ zabezpečiť kosenie celého areálu ZŠ a MŠ zamestnancami obce, príp. využitím občanov 
zapojených v malých obecných službách 

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 5 Jozef Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Martin Ivan, 
Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 2 Tadeáš Andrek, Pavol Haško,
Neprítomní: 0

Poslanec Ing. Martin Ivan - Taktiež upozornil na to, ak by sa bytová výstavba realizovala v areáli 
školy a riešilo by sa  napojenie bytového domu na inžinierske siete.  aby nebolo treba rozbíjať 
asfalt, ktorý sa plánuje na školský dvor
Ďalej navrhol upevniť zábradlie pozdĺž  schodov  vedúcich do MŠ a tiež výstavbu altánku pre deti 
na dvore MŠ  a  prestrešenie pieskoviska.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš Túto alternatívu (výstavbu altánku)  by uprednostnil pred výstavbou 
bunkra.   
Poslanec Tadeáš Andrek - navrhol, aby zábradlie bolo upevnené  aj v ZŠ okolo chodníka 
Ďalej dal návrh na využitie podkrovia v základnej škole na umiestnenie bytov .  S poslancom Ing. 
Martinom Ivanom a starostom obce by v priebehu týždňa išli pozrieť uvedený priestor. 
Poslanec  Ing.  Jaroslav  Gajdoš  -  nemyslí  si,  že  je  to  dobrý  nápad  umiestniť  byty  do  budovy 
základnej školy. 

Kultúra:
- Kult. akcia pri príležitosti Dňa rodiny
- Kult. Akcia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- Kult. akcia „Dni obce“

Poslanec Ing.  Jaroslav Gajdoš  – navrhol,  aby Dni  obce boli  spojené s ekumenickými Službami 
Božími
Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – navrhla, aby sa táto kultúrna akcia organizovala každoročne 
pravidelne v rovnakom čase  napr. v poslednú júnovú nedeľu
Ostatní  poslanci  sa  s uvedenými  návrhmi  stotožnili  a súhlasili  aj  s dátumom  konania  akcie 
30.6.2015. Starosta obce by oslovil kňazov jednotlivých cirkví ohľadom ekumenickej Bohoslužby
- Vydávanie „Občasníka“ – v prípade záujmu je potrebné vytvoriť redakčnú radu a dohodnúť sa 

na podrobnostiach 

Šport:
- Stolnotenisový turnaj – vhodným termínom  je 31.1.2015
- Beh na lyžiach
- Futbalový turnaj v letnom období

Poslanec  Ing.  Martin  Ivan  –  navrhol  spojiť  tento  turnaj  s  „Dňami  obce“  a zorganizovať  ho 
poslednú júnovú sobotu
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Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol vytvoriť futbalové mužstvo „starších“ a zorganizovať 
turnaj s okolitými obcami. V tejto súvislosti oslovil prítomného Ing. Jozefa Bendíka s otázkou, či 
by  mal  záujem  napr.  prenajať  časť  svojich  pozemkov  v dolnej  časti  obce,  na  ktorých  je 
v súčasnosti futbalové ihrisko, pričom  tieto nie sú majetko-právne vysporiadané. Ing. Bendík sa 
vyjadril, že z jeho strany by ochota bola. 

- Beh v prírode
Poslanec  Jozef  Andrek  –  uprednostnil  by zorganizovať  beh  pre  deti  a mládež  v našej  obci, 
nakoľko naše deti  a mládež sa zúčastňujú bežeckých pretekov v iných obciach pod vedením 
riaditeľa  základnej školy Mgr. Jozefa Nika a dosahujú výborné výsledky. 
Poslanec Ing. Martin Ivan – na základe rozhovoru s riaditeľom ZŠ informoval, že Mgr. Niko by 
mal záujem o futsal, ale najskôr je potrebné zistiť záujem medzi žiakmi, či by sa vytvorilo jedno 
mužstvo

Turizmus:
- Dokončiť náučný chodník „Telekia“ – potrebujeme už len dokončiť informačné tabule
- Výstavba „bunkra“ na Sokolej hure z guľačov, ktoré máme uskladnené v areáli Agrodružstva
Infraštruktúra, ostatné: 
- Dokončenie rekonštrukcie vodovodu od súp. Č. 178 po súp. Č. 184
- Výroba dlaždíc a dláždenie priekop pozdĺž cestných komunikácii
- Dielne a garáže v areáli Agrodružstva – oprava strechy
Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhuje vykonať len nutné opravy strechy a s veľkou investíciou do 
opravy zatiaľ počkať
- Zaviesť vodu na cintorín na zemplínsku stranu a osadiť novú bránu
Poslanec Jozef Andrek – najskôr jednať s Agrodružstvom, či by nebolo možné sa napojiť na ich už 
existujúce potrubie a dať vlastný vodomer, ak by bol nesúhlas zo strany Agrodružstva, potom riešiť 
napojenie z budovy s.č. 54
- oprava strechy na dome smútku,   nakoľko strecha zateká a poškodzujú sa  omietky v interiéri. 

Zatiaľ je to opravené gumoasfaltom, ale toto riešenie sa ukázalo ako nepostačujúce
- oprava schodov k pamätníku SNP a zabetónovanie podlažia pod pamätníkom
Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol rozšíriť poľnú cestu za sadmi na zemplínskej strane . Zároveň 
by bolo potrebné hľadať možnosti opravy cesty nad obcou po rázcestie, avšak problémom je to, že 
nie je vo vlastníctve obce. 
Poslanec Ing.  Jaroslav Gajdoš – vrátil  sa  k otázke odkúpenia „Peterovej  ulice“  a jej  spevnenia. 
Uviedol, že došlo k novelizácii zákona o pozemkových spoločenstvách  a tento majetok by bolo 
možné získať do vlastníctva obce.  V tejto veci poslanci prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   ž i a d a   starostu obce , aby do 31.1.2015 
zaslal žiadosť Urbárskemu spoločenstvu v Hermanovciach n.T.  o odkúpenie „Peterovej ulice“ za 
1,-€. 

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, 
Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

 Projekty:
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- Podať projekty na získanie finančných prostriedkov z eurofondov na zateplenie budovy ZŠ 
a projekt na reguláciu tepelnej sústavy + rekonštrukciu kultúrneho domu

V tejto  fáze  rokovania  bolo  zasadnutie  OZ  o  22.00  prerušené  z  dôvodu  pokročilého  času  a  
pokračovanie bolo presunuté na 26.1.2015 so začiatkom o 17.00 h.

K bodu 7. Schválenie rozpočtu na rok 2015

V tejto časti rozpočtu sa poslanci najskôr zaoberali žiadosťou občianskeho združenia Klub priateľov 
historických  vozidiel  Oblík,  ktoré  požiadalo  o  finančný  príspevok   na  plánovanú   cestu  do 
Škandinávie  na  historických  vozidlách.  Obecné  zastupiteľstvo  sa  vyjadrilo  kladne  a  schválilo 
príspevok vo výške  500,- € nasledovným pomerom hlasov: 

Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   s c h v a ľ u j e    nenávratný finančný 
príspevok občianskemu združeniu Klub priateľov historických vozidiel Oblík vo výške 500,-€

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Martin Ivan, Ing. 
Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní na hlasovaní: 2 Pavol Haško, Ing. Jaroslav Gajdoš

Následne   pracovníčka  obecného  úradu  Ingrid  Rozkošová  konkretizovala   jednotlivé  položky 
návrhu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti. 

K príjmovej časti  pripomienky neboli. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu bola  znížená položka 0111 633006   o 7.500€  (t.j. zostalo celkom 
4.000€)   z  dôvodu,  že  sa  upustilo  od  rozsiahlej  rekonštrukcie  strechy garáže  a  dielne  v  areáli 
Agrodružstva.
Poslanec Ing. Gajdoš Jaroslav mal výhrady  k položke 0810 642014, kde je plánovaná podpora 
individuálnych športov a navrhol jej zníženie. 
Poslanec Jozef Andrek - nemal zásadnú výhradu k výške rozpočtovanej sumy, ale navrhol pozvať 
mladých cyklistov z našej obce, aby prezentovali svoje výsledky a tiež poskytli fotodokumentáciu 
zo súťaži, aby  to obec zverejnila na úradnej tabuli a svojej webovej stránke a týmto spôsobom sa 
zviditeľňovala.  
Zároveň poslanci vytkli prekročenie schválených dotácií v roku 2014 na individuálny šport.  
Po diskusii sa poslanci zhodli na jej znížení o 1.000,-€ (t.j. zostalo celkom 2.000,-€)
Poslanec  Ing.  Martin  Ivan  -  tlmočil   požiadavku  prevádzkovateľky  kaderníctva  (s.č.  54)  na 
zavedenie  iného druhu vykurovania,  aby nemusela  vykurovať  drevom.  V tom prípade  by bola 
ochotná pristúpiť aj k zvýšeniu nájmu. Zároveň je potrebná oprava komínov na uvedenej budove. 
V rozprave poslanci síce skonštatovali, že by to bola investícia do obecného majetku, ale neboli 
naklonení tomu, aby v budove   s.č. 54  bolo v tomto období zavedené ústredné kúrenie z dôvodu, 
že by sa jednalo o pomerne vysoké investičné náklady. Komíny sa môžu opraviť a preto položka 
0111 635006  bola navýšená o 1.000,-€ . 

Okrem toho boli navýšené tieto položky: 
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položka 0111 633010 - pracovné odevy pre údržbára obce -  o  150,-€
položka  0810 717002 -  Na osvetlenie multifunkčného ihriska - o 2.500,-€ 
položka  0451 633006-  spevnenie "Peterovej ulice" -  o 2.000,-€ 
položka 0451 633006 - úprava terénu pri s.č. 86 - o 600,-€
položka 0451 637004 - úprava terénu pri s.č. 86 -  o 200,- €
položka 0473 633006 - výstavba bunkra -  o 200,-€
položka 0510 633006 - nákup smetných nádob - o 700,-€
položka 0810 642001 - dotácia občianskemu združeniu Klub priateľov historických vozidiel Oblík 

    500,-€
položka 0820 637004 - vydávanie "Občasníka" -  o 100,- €
položka 0820 642001 - dotácia miestnej organizácii Matice slovenskej –  o 450,-€
položka 0860 637004 - výstup na Šimonku –  o 100,- €

Poslanci k tomuto bodu prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 12/2015

A/          Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   m e n í   a    d o p ĺ ň a     návrh 
rozpočtu obce Hermanovce nad Topľou na rok 2015 takto: 

zníženie položky  0111 633006   o  7.500 €  
zníženie položky  0810 642014  o  1.000,-€

zvýšenie položiek o

1.000€ -  položka 0111 635006  - oprava komínov na budove s. č. 54
150€ -  položka 0111 633010 - pracovné odevy pre údržbára obce
2.500€ -  položka  0810 717002 -  Na osvetlenie multifunkčného ihriska  
2.000€  -  položka  0451 633006-  spevnenie "Peterovej ulice" 
600,-€ -  položka  0451 633006 - úprava terénu pri s.č. 86  
200,- € -  položka 0451 637004 - úprava terénu pri s.č. 86  
200,-€ -  položka 0473 633006 - výstavba bunkra  
700,-€ -  položka 0510 633006 - nákup smetných nádob 
500,-€ -  položka 0810 642001 - dotácia občianskemu združeniu Klub priateľov historických 

 vozidiel Oblík    
100,- € -     položka 0820 637004 - vydávanie "Občasníka"  
450,-€ -  položka 0820 642001 - dotácia miestnej organizácii Matice slovenskej 
100,- €  -  položka 0860 637004 - výstup na Šimonku 

B/   Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e     návrh 
rozpočtu obce Hermanovce nad Topľou na rok 2015  s navrhnutými zmenami a doplnkami.

C/    Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  b e r i e   n a   v e d o m i e 
návrh rozpočtu obce Hermanovce nad Topľou na roky 2016 a 2017  

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Martin Ivan, Ing. 
Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš, Ing. Jaroslav Gajdoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Neprítomní na hlasovaní: 1 Pavol Haško, 
K bodu 8. Rôzne

Štatút obce Hermanovce nad Topľou

Obecné zastupiteľstvo navrhlo nasledovné zmeny a doplnky predloženého návrhu Štatútu obce: 

a)  §  4,  ods.  3  znie:  "Obec  pri  plnení  úloh  samosprávy spolupracuje  v  záujme  rozvoja  obce  s 
podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje  s 
politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci. "
§ 15, ods. 1 znie: "Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce 
Hermanovce  n.T.  a  vykonáva  svoju  vyhradenú  právomoc  podľa  §  11,  ods.  4  zákona  SNR  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. "
§ 15, v ods. 2  (odrážka 8)  znie: " určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a plat 
hlavného kontrolóra obce" 
§ 15, v ods. 2 (odrážka 14)  znie: "schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad 
hodnotu 0,-€"
§ 15, v ods. 2 (odrážka 16) znie:" schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 0,-€"
§ 15, ods. 2 dopĺňa takto: "Schvaľovať  poskytovanie sponzorských príspevkov z rozpočtu obce" 
§ 16 , v ods.l  sa výraz  "predstaveným obce.." nahrádza výrazom "predstaviteľom obce..."
§ 16, ods. 2 znie: "Starosta obce je štatutárnym orgánom obce." 

Uznesenie č. 13/2015

A/          Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   m e n í   a    d o p ĺ ň a     návrh 
Štatútu obce Hermanovce nad Topľou  takto: 

a)  §  4,  ods.  3  znie:  "Obec  pri  plnení  úloh  samosprávy spolupracuje  v  záujme  rozvoja  obce  s 
podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje  s 
politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci. "
§ 15, ods. 1 znie: "Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce 
Hermanovce  n.T.  a  vykonáva  svoju  vyhradenú  právomoc  podľa  §  11,  ods.  4  zákona  SNR  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. "
§ 15, v ods. 2  (odrážka 8)  znie: " určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a plat 
hlavného kontrolóra obce" 
§ 15, v ods. 2 (odrážka 14)  znie: "schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad 
hodnotu 0,-€"
§ 15, v ods. 2 (odrážka 16) znie:" schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 0,-€"
§ 15, ods. 2 dopĺňa takto: "Schvaľovať  poskytovanie sponzorských príspevkov z rozpočtu obce" 
§ 16 , v ods.l  sa výraz  "predstaveným obce.." nahrádza výrazom "predstaviteľom obce..."
§ 16, ods. 2 znie: "Starosta obce je štatutárnym orgánom obce." 

B/  Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   s c h v a ľ u j e  Štatút obce 
Hermanovce nad Topľou s navrhnutými zmenami a doplnkami. 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hermanovciach n.T.

Obecné zastupiteľstvo navrhlo zmeny a doplnky návrhu Rokovacieho poriadku nasledovne. 

8



§ 4 ods. 4, bod b) znie:  " určenie potrebných orgánov rokovania - zapisovateľky,  overovateľov 
zápisnice, návhovú komisiu, príp. volebnú komisiu"
§ 6 ods. 8 - nahradiť výraz "..viac ako 1 minútu" výrazom " ...viac ako 3 minúty." a výraz "..viac 
ako 30 sekúnd" výrazom "..viac ako 1 minútu."
§ 6 ods. 2 znie: "OZ rokuje a rozhoduje vždy v zbore. OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, 
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov  Na prijatie uznesenia OZ je potrebný 
súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných  poslancov,  na  prijatie  nariadenia  je  potrebný  súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. " 
§ 7 ods. 3 znie: " Uznesenia OZ a Zápisnice zo zasadnutí OZ sa zverejňujú na úradnej tabuli a web 
stránke obce do 10 pracovných dní po skončení rokovania OZ po dobu 3 mesiacov. "
§ 9 ods. 2 znie: "O rokovaní OZ sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto rokovanie 
viedol, počet prítomných poslancov (pri každom uznesení), schválený program rokovania, vecnú 
stránku jednotlivých bodov rokovania, prijaté uznesenia z rokovania a prílohou je prezenčná listina"
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Martin Ivan, Ing. 

Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš, Ing. Jaroslav Gajdoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní na hlasovaní: 1 Pavol Haško, 

Uznesenie č. 14/2015

A/          Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  m e n í   a    d o p ĺ ň a      návrh 
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v  Hermanovce nad Topľou  takto: 

§ 4 ods. 4, bod b) znie:  " určenie potrebných orgánov rokovania - zapisovateľky,  overovateľov 
zápisnice, návhovú komisiu, príp. volebnú komisiu"
§ 6 ods. 8 - nahradiť výraz "..viac ako 1 minútu" výrazom " ...viac ako 3 minúty." a výraz "..viac 
ako 30 sekúnd" výrazom "..viac ako 1 minútu."
§ 6 ods. 2 znie: "OZ rokuje a rozhoduje vždy v zbore. OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, 
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov  Na prijatie uznesenia OZ je potrebný 
súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných  poslancov,  na  prijatie  nariadenia  je  potrebný  súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. " 
§ 7 ods. 3 znie: " Uznesenia OZ a Zápisnice zo zasadnutí OZ sa zverejňujú na úradnej tabuli a web 
stránke obce do 10 pracovných dní po skončení rokovania OZ po dobu 3 mesiacov. "
§ 9 ods. 2 znie: "O rokovaní OZ sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto rokovanie 
viedol, počet prítomných poslancov (pri každom uznesení), schválený program rokovania, vecnú 
stránku jednotlivých bodov rokovania, prijaté uznesenia z rokovania a prílohou je prezenčná listina"

B/  Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   s c h v a ľ u j e       Rokovací 
poriadok  Obecného zastupiteľstva v  Hermanovce nad Topľou  s navrhnutými zmenami a 
doplnkami.  
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Martin Ivan, Ing. 

Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš, Ing. Jaroslav Gajdoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní na hlasovaní: 1 Pavol Haško, 
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Ustanovenie zástupcu starostu obce Hermanovce n.T.

Starosta obce určil zástupcom starostu obce Hermanovce n.T. poslanca Pavla Haška. 
Plat zástupcu starostu obce - starosta navrhol tak, ako doteraz  8% z platu starostu obce 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš - podľa jeho názoru je zástupca starostu obce rovnaký poslanec ako 
ostatní,  tak navrhuje, aby mal odmenu rovnakú ako všetci ostatní  poslanci.  Vyššiu odmenu  by 
dostal, ak by fyzicky vykonával túto činnosť. 

Poslanec Ing. Martin Ivan - nemá výhrady k návrhu a súhlasí s tým, aby plat zástupcu starostu bol 
taký ako doposiaľ t.j. 8% z platu starostu

Poslanec  Jozef  Andrek  -  bol  zástupcom  starostu  v  predchádzajúcich  volebných  obdobiach  a 
stotožňuje sa s názorom poslanca Ing. Martina Ivana.  Zástupca starostu využíva svoj súkromný 
telefón a  tiež  súkromné motorové vozidlo pre  účely obce,  pričom sa mu neposkytujú cestovné 
náhrady a teda všetky jeho výdavky v súvislosti s výkonom funkcie sú zahrnuté v tomto plate. 

Poslanec Andrej  Rozkoš -   prezentoval názory občanov, že zástupcom starostu by mal byť ten 
poslanec, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov vo voľbách. 
Zákon však túto právomoc deleguje na starostu obce. 

Uznesenie č. 15/2015

  Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou    s c h v a ľ u j e  

A/    plat zástupcovi starostu obce vo výške 8 % z platu starostu obce Hermanovce nad 
Topľou.  

B/     Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ  obce Hermanovce n.T. 

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Martin Ivan, Ing. 
Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. Jaroslav Gajdoš
Neprítomní na hlasovaní: 1 Pavol Haško, 

Žiadosť J. Pucheina o finančný príspevok

Ján Puchein (občan ZŤP) požiadal o jednorázový finančný príspevok na opravu invalidného vozíka. 
Obecné zastupiteľstvo jeho žiadosti vyhovelo a schválilo príspevok vo výške 200,-€. 

Uznesenie č. 16/2015

        Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   s c h v a ľ u j e   jednorázový 
finančný príspevok  Jánovi Puchenovi vo výške 200,-€. 

Hlasovanie:   
počet mená poslancov
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Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej 
Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0  
Neprítomní na hlasovaní: 1 Pavol Haško, 

K bodu 9. Diskusia 

Starosta obce - informoval, že odkúpenie "Peterovej ulice" je technicky nezvládnuteľné, nakoľko je 
aj po novele zákona o pozemkových spoločenstvách nutný 100% súhlas jednotlivých podielnikov s 
ich  overenými  podpismi.  Táto  informácia  je  získaná  od  právnika  zaoberajúceho  sa  uvedenou 
problematikou. 
Poslanec  Ing.  Jaroslav  Gajdoš  -  má  inú  vedomosť  a  to  že  na  odpredaj  majetku  urbárskeho 
spoločenstva stačí nadpolovičná väčšina podielnikov. Informácie získal z tlače. Podotkol, že táto 
ulica by bola aj prístupovou cestou do lokality Dúbrava a tiež by mala význam, ak by sa realizovala 
individuálna bytová výstavba v zmysle územného plánu (na konci sadov)
Poslanec Jozef Andrek - ak by nebol schodný odpredaj, tak treba požiadať urbárske spoločenstvo o 
dlhodobý prenájom "Peterovej ulice"  

Bytový dom 
Starosta  obce  informoval,  že  obec  zaslala  list  rím.kat.  farskému úradu  o  stanovisko k  predaju 
pozemku na výstavbu bytového domu. 
Poslanec Tadeáš Andrek - informoval, že diecéza žiada zakresliť plánované  umiestnenie bytového 
domu. 
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš - navrhol, aby bola vypracovaná podniková kolektívna zmluva pre 
zamestnancov obce, kde by bolo podrobnejšie upravené postavenie odborovej organizácie, ktorú je 
potrebné založiť, vzájomné vzťahy zmluvných strán,  pracovnoprávne vzťahy,  platové podmienky, 
sociálna oblasť a sociálny fond.  
Poslancec Ing. Martin Ivan - tak ako sa poslanci dohodli na prvom zasadnutí oslovil Vladimíra 
Kriváka,  Petra  Rozkoša  a  Vladislava  Liptáka  ohľadom ich  súhlasu  s  členstvom v  komisii  pre 
životné prostredie. Pretože s členstvom súhlasili bola  komisia pre životné prostredie doplnená o 
týchto občanov.  P. Mária Kriváková  so svojím členstvom v komisii pre kultúru, školstvo a šport 
nesúhlasila. 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo , že najbližšie zasadnutie sa uskutoční 27.2.2015 o 18.00 hod. 

Uznesenie č. 17/2015

 A/         Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou    ž i a d a    vypracovanie 
podnikovej kolektívnej zmluvy pre zamestnancov obce. 

B/     Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou    s c h v a ľ u j e  zvolať 
nasledujúce zasadnutie dňa 27.2.2015 
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Jaroslav Gajdoš, 

Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej 
Rozkoš
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Proti: 0
Zdržal sa: 0  
Neprítomní na hlasovaní: 1 Pavol Haško, 

 K bodu 10 a 11 Návrh na uznesenie a záver
Uznesenia boli prijímané priebežne pri rokovaní. Starosta obce nakonieč poďakoval poslancom za 
účasť a ukončil zasadnutie. 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová .................................................

........... ......................................................
  Ing. Ján Krivák, starosta obce

Overovatelia: 

Ing. Martin Ivan   ..................................................

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

Andrej Rozkoš .......................................................
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