
Zápisnica 
zo  4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 27.2.2015 
___________________________________________________________________________

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

                            
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení 
5. Rôzne: 
- Oprava Štatútu obce Hermanovce nad Topľou
- Požiarny poriadok obce Hermanovce nad Topľou 
- Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Hermanovce nad Topľou
6. Bytový dom
7. 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. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce navrhol doplniť bod "Diskusia" -
 
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. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení 
5. Rôzne: 



- Oprava Štatútu obce Hermanovce nad Topľou
- Požiarny poriadok obce Hermanovce nad Topľou 
- Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Hermanovce nad Topľou
6. Bytový dom
7. Diskusia
8. Záver 
 
K     bodu 3. Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Ingrid Rozkošová. 

Návrhová komisia  a overovatelia: Jozef Andrek, Pavol Haško

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 a overovatelia zápisnice schválení. 

K     bodu 4 Informácia o     plnení uznesení  

Informáciu o plnení uznesení podal starosta obce Ing. Ján Krivák, ktorý konštatoval nasledovné:  

Uznesenie č. 8 plní sa priebežne
Uznesenie č. 9 starosta  obce  uplatnil  sistačné právo a  uznesenie  nepodpísal  z  dôvodu,  že 
prijatím  tohto  uznesenia  boli  prekročené  kompetencie  obecného  zastupiteľstva.  Starosta  obce 
vyzval  pracovníčku obce,  aby vysvetlila  kompetenčné právo, ktorá  uviedla,  že  orgány obce t.j. 
starosta a obecné zatupiteľstvo sú postavené na rovnakú úroveň a nemôžu si vzájomne ukladať 
povinnosti. Starosta nie je podriadený zastupiteľstvu a zastupiteľstvo nie je podriadené starostovi 
obce  a  každý  orgán  má  zákonom   vymedzené  kompetencie.  Starostovi  obce  je  vyhradené 
vykonávať obecnú správu a do tejto kompetencie spadá aj  určiť spôsob akým bude realizované 
kosenie. Starosta ďalej uviedol, že vo veci kosenia bude ešte jednať s rodičmi detí. 
Poslanec Ing. Martin Ivan -  v súvislosti s tým uviedol, že p. Jozef Ondič je ochotný pomôcť s 
prácami v obci,   nakoľko obec jeho syna finančne podporila v cyklistike. 
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš -  informoval sa, či riaditelia ZŠ a MŠ  majú k dispozícii finančné 
prostriedky na to,  aby kosenie vykonával niekto na "Dohodu" . Starosta obce odpovedal, že  po 
dohode so zriaďovateľom áno.
Poslanci  v tejto  veci  prijali  uznesenie  č.   19/2015 ,  ktorým sa doplnilo  pôvodné  uznesenie  č. 
9/2015. (uznesenie je uvedené na samostatných listoch).
Uznesenie č. 10 splnené
Uznesenie č. 11 splnené
Uznesenie č. 12 splnené
Uznesenie č. 13 splnené 
Uznesenie č. 14 splnené
Uznesenie č. 15 splnené
Uznesenie č. 16 splnené 
Uznesenie č. 17
písm.A prijatím  tohto  uznesenia  boli  prekročené  kompetencie  obecného  zastupiteľstva, 



nakoľko kolektívna zmluva je založená na dohode medzi zamestnancami a zamestnávateľom. 
Písm. B splnené
Uznesenie č. 18 splnené
 
K     bodu 5 Rôzne  

- Oprava Štatútu obce Hermanovce nad Topľou

Nakoľko schválený Štatút  obce  obsahuje  chybu,  a   je  v rozpore  so  zákonom 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo uviedlo tento dokument do súladu s legislatívou prijatím 
uznesenia č. 20/2015  (uznesenie je uvedené na samostatných listoch).  

- Požiarny poriadok obce Hermanovce nad Topľou

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov, že obec potrebuje mať schválený Požiarny 
poriadok obce. Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci bol navrhnutý Maroš Peter. 
Návrh tohto dokumentu bol zverejnený na webovej stránke. Obecné zastupiteľstvo nemalo žiadne 
výhrady k predloženému návrhu a uznesením č. 21/2015 ho schválilo. (uznesenie je uvedené na 
samostatných listoch).  

-  Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Hermanovce nad Topľou

Starosta obce, Ing. Ján Krivák, predložil   návrh „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Hermanovce nad Topľou“ na schválenie. Obecné zastupiteľstvo uvedený návrh pozmenilo 
uznesením č. 22/2015 (uznesenie je uvedené na samostatných listoch) takto: 

- § 8, ods. 3 – suma 300,-€ sa nahrádza v obidvoch prípadoch sumou 0,-€
- § 9, ods. 3- suma1000,-€ sa nahrádza sumou 300,-€
- § 9, ods. 5 – suma 1000,-€ sa nahrádza v obidvoch prípadoch sumou 300,-€
- § 12, ods. 6 – výraz „5 rokov“ sa nahrádza výrazom „1 rok“

Zásady hospodárenia s uvedenými zmenami boli schválené uznesením č. 23/2015 (uznesenie je  
uvedené na samostatných listoch).
  

- Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – mal pripomienku k termínu výplaty miezd zamestnancov. 
Podľa jeho informácií, ktoré má od zamestnancov školy,  títo nevedia v ktorý deň v mesiaci 
môžu očakávať výplatu mzdy, nakoľko  výplata nie je  vždy k rovnakému dátumu. Zároveň 
sa informoval, ako má obec stanovený termín výplat.  
Pracovníčka  obce,  Mgr.  Ingrid  Rozkošová odpovedala,  že  obec  nemá stanovený  presný 
dátum výplaty, každý zamestnanec má  v pracovnej zmluve uvedené, že výplata je do konca 
nasledujúceho mesiaca.    V skutočnosti sú však  mzdy vyplácané vždy  okolo 10. – 12. dňa 
v mesiaci,  výnimkou  bola  výplata  za  mesiac  január  2015,  ktorá  bola  až  16.2.  z dôvodu 
chrípkových prázdnin v MŠ a ZŠ. .  Zároveň  navrhla predloženie dokladov o výplate mzdy 
za jednotlivé mesiace. Poslanec Ing. J. Gajdoš  odpovedal, že to nie je potrebné. 
Pracovníčka obce tiež uviedla, že podnet ohľadom výplat by mal vyjsť od zamestnancov, 
ktorých sa to týka a zatiaľ obec nezaznamenala žiadnu sťažnosť  ani podnet z ich strany vo 
veci výplaty miezd. 
Starosta  navrhol,  že  zvolá  stretnutie  s riaditeľmi  MŠ  a ZŠ  ohľadom  presného  určenia 
termínu výplat zamestnancov a obecné zastupiteľstvo prijalo v súvislosti s týmto návrhom 
uznesenie č. 24/2015. (uznesenie je uvedené na samostatných listoch).

- Žiadosť M. Orečného (Petrovce 112) o  finančný príspevok

Obec obdržala žiadosť Maroša  Orečného z Petroviec, ktorý je postihnutý a pohybuje sa  len 



pomocou  invalidného  vozíka.  Venuje  sa  športu  -  disciplíne  Handbike(ručný  bicykel). 
Nakoľko ide o finančne náročný šport  obrátil na na našu obec so žiadosťou  o finančný 
príspevok, prípadne poukázanie  2% z dane. 
Nakoľko obec v tomto roku zaplatí  na dani z príjmov 775,-€ môže 2% z uvedenej sumy 
venovať  na tento účel.  Poslanci OZ nemali  voči tomu námietky a príspevok 2% z dane 
z príjmov  obce  schválili  uznesením  č.  25/2015  (uznesenie  je  uvedené  na  samostatných  
listoch).

K     bodu 6 Bytový dom  

V tomto  bode  sa  poslanci  zaoberali  výstavbou  bytového  domu.  Z dôvodu,  že  veriaci  z rím.-
katolíckej cirkvi vyjadrili nesúhlas s výstavbou bytovky  za rím.-katolíckym  kostolom je potrebné 
túto situáciu riešiť a hľadať nový pozemok na výstavbu.  Z farského úradu zatiaľ obec oficiálne 
vyjadrenie nemá. 
Starosta obce znova navrhol pozemok pod obcou (v lokalite pri tlučarni) , kde bol pôvodný zámer 
na výstavbu s tým, že by to bolo pre obec najlacnejšie riešenie, pretože pozemok je vo vlastníctve 
obce a vedú tam všetky inžinierske siete. Predbežní záujemcovia o byty nemali námietky voči 
umiestneniu bytovky v tejto lokalite. Väčšina poslancov s týmto riešením však nesúhlasí. 

Poslanec  Jozef  Andrek  skonštatoval,  že  mohol  prísť  projektant  na  zastupiteľstvo,  aby vysvetlil 
situáciu ohľadom výstavby bytovky. Stačil by 9 bytový dom.  
 
Poslanec Pavol Haško – vyjadril názor, že bytová výstavba na školskom sade by mala svoje výhody 
ale aj nevýhody. Nevýhodu vidí najmä v blízkosti multifunkčného ihriska, kde mládež v letných 
mesiacoch  využíva toto ihrisko do neskorých večerných hodín a hluk by mohol prekážať rodinám 
s malými deťmi.  

V tejto veci poslanci navrhli,  aby boli oslovení majitelia pozemku v centre obce (súp. č. 119) a 
každý poslanec  OZ aby hľadal  podľa svojich možností iný vhodný pozemok v obci. 
Starosta obce navrhol zvolať verejné zhromaždenie občanov, kde by sa občania výstavbe vyjadrili. 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol okrem toho na verejné zhromaždenie zaradiť do programu 
bod – Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, nakoľko tento poplatok v súčasnej 
výške  pokryje  cca  60%  nákladov  na  vývoz  odpadu  a 40%  dopláca  obec  zo  svojho  rozpočtu. 
Odporúča informovať občanov, že je potrebné tento poplatok postupne zvýšiť. 

Obecné  zastupiteľstvo  sa  uznieslo  na  termíne  zvolania  verejného zhromaždenia  občanov – dňa 
14.3.2015  o 17.00  hod  a prijalo  uznesenie  č.  26/2015. (uznesenie  je  uvedené  na  samostatných 
listoch).

 K     bodu 7 Diskusia  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – mal pripomienku k nainštalovaným spomaľovačom na ceste pri 
škole,  ktoré  znepríjemňujú  jazdu  autom  v týchto  miestach.  Vodiči  z dôvodu,  aby  sa  im  vyhli 
prechádzajú aj po druhej strane. Navrhol ich odstránenie. 
Poslanec Tadeáš Andrek – uviedol,  že nainštalovaním spomaľovačov v tesnej  blízkosti  školy sa 
sleduje bezpečnosť detí. Podnet vyšiel od riaditeľa školy. Chápe vodičov, avšak bezpečnosť detí je 
prvoradá. 
Poslanci  OZ  hlasovali  za  odstránenie  týchto  spomaľovačov  a prijali  uznesenie  č.  27/2015. 
(uznesenie je uvedené na samostatných listoch), ktorým ich odstránenie neschválili. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa v akom štádiu je rekonštrukcia kúrenia obecného úradu, 



asfaltovanie  školského  dvora  a projekty  na  získanie  nenávratného  finančného  príspevku  na 
zateplenie budovy školy z eurofondov a žiada, aby boli poslanci informovaní  ktoré  firmy budú 
vykonávať práce.  Taktiež zastáva názor,  že zábradlie okolo vchodu do MŠ a ZŠ už mohlo byť 
zhotovené a osadené počas prázdnin (chrípkové a jarné). 

Pracovníčka obce Mgr. Ingrid Rozkošová – oboznámila poslancov so stavom na bankových účtoch 
obce k 20.2 a 23.2. 2015

Starosta obce Ing. Ján Krivák  - informoval poslancov o činnosti za uplynulé mesiace nového roka
- Osadená rampa pod obcou kvôli nelegálnej skládke odpadu
- Údržba, vymaľovanie požiarnej zbrojnice
- Ukončené práce na náučnom chodníku TELEKIA, osadenie tabúľ
- Zimná údržba ciest

Nakoniec si poslanci dohodli termín ďalšieho zasadnutia OZ na 24.4.2015 o 18.00 hod prijatím 
uznesenia č. 28/2015. (uznesenie je uvedené na samostatných listoch)

 

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

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

Overovatelia: 

Jozef Andrek ..................................................

Pavol Haško ....................................................
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