
 Zápisnica  
 zo  9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 19.10.2015  
 ___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,    Ing. Martin Ivan,  Ing. Andrea     

Kačkošová 

Neprítomní:Pavol Haško, Andrej Rozkoš 

Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík 

 

PROGRAM :  

1.Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľov komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Pozemkové úpravy 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a   konštatoval, 

že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

1.Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľov komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Pozemkové úpravy 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

Hlasovanie:                 za:           5     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,                                                                 

Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 

Kačkošová/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
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1.Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľov komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Pozemkové úpravy 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová 

 

Hlasovanie:                     za:          5     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Jaroslav Gajdoš,  Ing. 

Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, /                               

                                         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. 54/2015 -  podpísané 

Uznesenie č. 55/2015 -  podpísané 

Uznesenie č. 56/2015 – podpísané, splnené 

Uznesenie č. 57/2015 – podpísané, splnené 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

 

- bola vymenená strešná krytina na dome smútku 

- pokračujeme v realizácii osvetlenia multifunkčného ihriska, kompletuje p. Andrej Lipták 

zároveň sme uložili do výkopu aj novú vodovodnú rúru kvôli odvodneniu 

- bola zrealizovaná rekonštrukcia kúrenia v kultúrnom dome – oddelenie kúrenia 

sála+priľahlé miestnosti a obecný úrad 

- podali sme projekt na zateplenie MŠ a ZŠ na envirofond 

poslanec Tadeáš Andrek – informoval, že zateplenie budovy MŠ a ZŠ, ktoré spomínal je 

momentálne neaktuálne, nakoľko nebola vyhlásená výzva, avšak je možné podať projekt na 

rekonštrukciu obecného úradu. 

Starosta obce – podotkol, že pri projektoch treba počítať aj so spolufinancovaním obce a zvážiť 

finančné možnosti našej obce 

Poslanec Jozef Andrek –navrhuje podať žiadosť na rekonštrukciu obecného úradu  

 

K bodu 6 Pozemkové úpravy 

 

Starosta obce informoval poslancov, že Pozemkový úrad vo Vranove n.T. pripravuje projekty 
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pozemkových úprav – sceľovanie pozemkov. Naša obec bola vybraná do tohto projektu. Pre začatie 

je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým schváli proces pozemkových úprav.  V r. 

2013 bol v našej obci uskutočnený prieskum zisťujúci záujem občanov o sceľovanie pozemkov, 

pričom Zápis z vyhodnotenia prieskumu /ďalej len Zápis/ bol predložený poslancom obecného 

zastupiteľstva a je prílohou /č.1/ tejto zápisnice.  62%  z odovzdaných lístkov bolo súhlasných. 

Z toho 52,37% tvorili neznámi vlastníci /tieto pozemky spravuje SPF/, 1,13% Slovenský 

pozemkový fond a 8,39% známi vlastníci.  

Výhodou týchto pozemkových úprav by bolo scelenie pozemkov, nakoľko v našej obci  je pomerne 

veľká rozdrobenosť, a v jednotlivých parcelách veľa podielnikov.  

Nevýhodou by mohlo byť riziko vzniku sporov medzi jednotlivými vlastníkmi pozemkov.  

 

Poslanec Tadeáš Andrek – konštatoval, že podľa predloženého Zápisu Slovenský pozemkový fond, 

ktorý spravuje aj pozemky neznámych vlastníkov je väčšinovým záujemcom o pozemkové úpravy,  

záujem zo strany občanov /známych vlastníkov/ je len 8,39 %-tný. Je potrebné jasne vedieť ako sa 

bude prerozdeľovať, ako sa docieli spravodlivé prerozdelenie.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – sceľovanie má svoje výhody aj nevýhody,  je však za to, aby sa 

v našej obci pozemkové úpravy realizovali. Navrhol, aby pri sceľovaní  bola vytvorená  komisia 

z občanov.   

Starosta Ing. Ján Krivák sa spolu so zúčastnenými poslancami zhodli na tom  aby bol prizvaný 

človek, ktorý by vysvetlil podrobne ako by realizácia pozemkových úprav vyzerala v praxi 

Následne poslanci hlasovali za prijatie uznesenia v tomto znení: „Obecné zastupiteľstvo obce 

Hermanovce nad Topľou   s ú h l a s í   s projektom pozemkových úprav v katastrálnom území obce 

Hermanovce nad Topľou“ 

Uznesením č. 58/2015/je uvedené na samostatných listoch/  poslanci  pozemkové úpravy schválili.  

 

K bodu 7 Rôzne 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák -  informoval poslancov, že bol zapálený  odpadkový kôš pod 

autobusovou zastávkou na námestí pri Jednote. Množia sa sťažnosti od občanov týkajúce sa psov 

voľne sa pohybujúcich po obci. Navrhol dať do rozpočtu určitú finančnú čiastku na zabezpečenie 

odchytovej služby. Obec má prijaté VZN o chove a držaní psov.  

Poslanec Tadeáš Andrek – pokiaľ majitelia psov nerešpektujú upozornenie rozhlasom,  bude zrejme 

potrebné uplatniť aj finančnú sankciu, aby sa začal problém riešiť 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol, aby boli psom pridelené štítky pri platení dane za psa a tak by 

ich  bolo možné identifikovať, upozorniť majiteľov psov rozhlasom aj na možnú sankciu a vyvesiť 

upozornenie tiež na  predajne v obci 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – je treba rozlišovať psov, ktoré behajú neustále a ktoré len ojedinele. 

Štítky nie sú vhodné pre poľovníckych psov, pretože tieto ich neznášajú. Navrhuje 1.x upozorniť  

majiteľa psa a až následne uplatniť finančnú sankciu.  

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – taktiež súhlasí , aby obec rázne upozornila držiteľov psov 

prostredníctvom rozhlasu a upozorniť aj  na sankcie, ak nebude upozornenie rešpektované.  

 

V súvislosti s problematikou voľne sa pohybujúcich psov obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 

59/2015 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák  v súvislosti s tým, že sme dostali nové hasičské vozidlo IVECO, 

obrátil sa na poslancov obce ako obec naloží so „starou“ požiarnou Aviou A 31, ktorá nemá STK 

a taktiež má pokazený štartér. Navrhuje odpredaj Avie na náhradné diely, alebo jej fyzickú 

likvidáciu.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhuje odpredaj Avie v celosti, za likvidáciu by obec ešte musela 

zaplatiť. Navrhuje ponúknuť vozidlo najprv obyvateľom našej obce, zverejniť ponuku na úradnej 

tabuli, na webovej stránke obce 

Poslanec Jozef Andrek – taktiež navrhuje predať vozidlo ako celok, v stave v akom je , teda bez 
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STK, emisnej kontroly, bez motora a čerpadla.  navrhuje dať inzerát do tlače aj s tým, aby obec 

neurčila cenu    

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – navrhla určiť spodnú cenovú  hranicu pri predaji 

Poslanec Tadeáš Andrek – taktiež sa prikláňa k odpredaji Avie v celosti, navrhuje minimálnu cenu 

500,-€ 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhuje predaj formou obchodnej verejnej súťaže s otváraním obálok 

s vyhodnotením ponúk, pričom kritériom  by bola najvyššia cenová  ponuka. Všetci poslanci nech 

sa následne zídu pri otváraní obálok a rozhodnú na základe prijatých ponúk. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili odpredaj požiarnej AVIE A31 K uznesením č. 60/2015 

/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák, informoval poslancov, že nové hasičské vozidlo je potrebné 

garážovať a z toho dôvodu obci chýba miestnosť na dielňu. Navrhol, že priestory dielne by bolo 

vhodné umiestniť do terajšej kotolne zo zadnej strany kultúrneho domu. Staré kotly zn. Feromat by 

sa vyradili, nakoľko sú aj energeticky náročné. Navrhuje zakúpiť jeden závesný kotol namiesto 

doterajších štyroch starých.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – konštatoval, že by to boli ďalšie náklady pre obec. Išlo by 

o investíciu, ktorú nemáme rozpočtovanú v tomto roku. Túto položku navrhol zakomponovať do 

rozpočtu na budúci rok. . Navrhol garáž pri škole . 

Starosta obce odpovedal, že tam je sklad, skôr by boli vhodnejšie priestory bývalej kotolne školy pri 

posilňovni. 

Poslanec Jozef Andrek – konštatoval, že dielňa v obci je potrebná a navrhol miestnosť vedľa 

kotolne. Taktiež odporučil počkať do konca roka, aby sme zistili ako obec hospodárila a vrátiť sa 

k tejto problematike. 

Starosta obce odpovedal, že v súčasnosti v tejto miestnosti obec skladuje náradie.  

Tento bod ešte bude predmetom ďalšieho rokovania.  

Kaderníctvo – nájomníčka priestorov kaderníctva (s.č. 54) p. Jana Horká, podala Žiadosť 

o vykurovanie priestorov kaderníctva plynom“. To znamená, že bude potrebné zrealizovať plynové 

kúrenie v tejto budove tak, ako sa obecné zastupiteľstvo uznieslo.  Starosta obce predložil túto 

žiadosť poslancom.  Výkopové práce by obec uskutočnila vo vlastnej réžii prostredníctvom 

zamestnancov prijatých v rámci aktivačných prác. Plynovú prípojku zabezpečuje SPP a vnútorné 

rozvody by mohla realizovať firma Dudáš  z Benkoviec, ktorá robila rekonštrukciu kúrenia 

v kultúrnom dome.  

 

V tejto súvislosti obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu plynového kúrenia v budove s.č. 54 

uvedenou firmou prijatím uznesenia č. 61/2015/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  

 

Mesiac úcty k starším – starosta obce informoval poslancov o zámere obce dňa 25.10.2015 

zorganizovať posedenie pre  našich dôchodcov. V kultúrnom programu vystúpia deti MŠ a ZŠ 

a folklórny súbor Rozmarija z Prešova. Okrem toho by sme poskytli porciu jedla a pre každého 

dôchodcu pozornosť.  Zakúpené sú uteráky.  

 

K bodu 8 Diskusia  

 

Poslanec Tadeáš Andrek – informoval sa ohľadom prác na „Peterovej ulici“ 

Starosta obce – je to problém, lebo poslanci chceli uzatvoriť  Zmluvu s Urbárskym spoločenstvom, 

ale geodet zameral do sadu p. Petera, takže to nie je vysporiadané 

Poslanec Ing. Martin Ivan – konštatoval, že predsa posledne zameranie,  ukázalo opätovne, že ulica 

zasahuje do sadu p. Leheta a nie p. Petera. Spomenutý nákres vytýčenia ,,Peterovej ulice´´ je 

prílohou jednej z predošlých zápisníc  Mali byť vyčíslené m2 a uzatvorené zmluvy s p.Lehetom 

a s Urbárskym spoločenstvom. P. Peter nech si vlastnícke vzťahy vysporiada s Urbariátom a ak 

Urbariát si nenárokuje tak by nemal byť problém.  

Poslanec Tadeáš Andrek – p. Peter má sad na pozemku urbariátu. Ulica do  sadu p. Petera vôbec 
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nezasahuje. Urbárske spoločenstvo odsúhlasilo prenájom na 50 rokov a p. Lehet to má záujem 

vysporiadať.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – podľa jeho informácií p. Lehet už nemá záujem o prenájom, ale 

radšej o odpredaj  čati parcely. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho informácií by p. Lehet chcel aj odpredať, ale súhlasí aj 

s prenájmom, ale trvá na tom, že tam musí byť urobený rigol. Navrhuje ho prizvať, aby sa vyjadril. 

Zmluva už mala byť uzatvorená.  

Poslanec Jozef Andrek – poznamenal, že v súvislosti s uzatvorením Zmlúv a následnými prácami 

poslanci OZ prijali už uznesenie 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhuje, aby za p. Lehetom šli poslanci OZ, pretože starosta obce 

hovorí iné a poslanec Ing. Martin Ivan tiež iné. Starosta obce zrejme nemá záujem robiť práce na 

„Peterovej ulici“. 

Poslanec Ing. Martin Ivan –  „Peterová ulica“ už mohla byť dávno urobená a ľudia spokojní, ale sa 

hľadajú dôvody, aby sa to nemuselo robiť 

Starosta obce – skonštatoval, nech sa teda začnú práce bez vysporiadavania 

Ing. Jaroslav Gajdoš –  toto poslanci navrhovali pôvodne, ale starosta obce s takýmto postupom 

nesúhlasil 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – oponoval, že poslanci navrhovali prenájom podľa skutkového stavu 

Poslanec Ing. Martin Ivan – uznesenie v tejto veci je prijaté, prečo ešte nebol urobený ani prvý krok 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – treba najprv vytýčiť hranicu a tam sú živé ploty tak nevieme 

v akom rozmedzí sa pohybovať 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – živé ploty treba vyčistiť. Obrátil sa s otázkou na starostu obce, že 

ak Zmluvu podpíše p. Lehet, či sa už začnú práce. 

Starosta obce odpovedal, že áno.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – chcel vysvetlenie od starostu obce k situácii ohľadom kaderníctva, 

nakoľko sa k nemu doniesli reči, že poslanci nechcú plynové kúrenie v tejto budove a údajne tieto 

reči vyšli z úst starostu obce. Pritom ochota o zrealizovanie plynového kúrenia zo strany poslancov 

bola prejavená už na predošlých zasadnutiach obecného zastupiteľstva, kde poslanci navrhli aj 

možnosti financovania. 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – nemá čo vysvetliť, lebo tak nepovedal 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – obrátil sa na starostu obce s tým, že sa mu nepáči ako starosta obce 

ohovára poslancov a ak to neprestane, tak podnikne aj právne kroky pre poškodzovanie dobrého 

mena poslancov.  Poslanci chcú robiť v prospech obce a doposiaľ nepriali žiadne uznesenia, ktoré 

by obec poškodilo. Spýtal sa starostu obce, že či daná komunikačná bariéra a jeho správanie voči 

poslancom  je vyústením zníženia platu starostu obce na zákonné minimum. Ak áno stačí povedať.  

 Starosta obce odpovedal, že „na druhý deň po voľbách  ste ma odvolávali v bare“. „Na 

mimoriadnom stretnutí pri riešení otázok pôsobenia riaditeľky materskej školy p. Zuzany 

Kubíkovej ste zo mňa urobili najhoršieho človeka v obci.“  

Na dane konštatovanie poslanci reagovali, že to nie je pravda a že by starosta obce nemal dať na 

krčmové reči .  Ďalej sa mu nepáči, ako starosta obce pojal odovzdávanie hasičského auta. 

Neinformoval o tom poslancov. Taktiež je nespokojný s tým, že starosta obce už odovzdal projekt 

na zateplenie budovy základnej a materskej školy, pretože sa nevzdal myšlienky na realizáciu bytov 

v podkrovnej časti. Každý z poslancov by bol mal nejaké pripomienky. Uvedený projekt nech je 

poslancom  predložený na budúcom zasadnutí. Okrem toho sú už vyčerpané prostriedky na kultúru, 

nikto o tom nevie čo sa pripravuje na Deň úcty k starším, starosta všetko pripravuje sám a neporadí 

sa s obecným zastupiteľstvom.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák –  veď rozpočet na kultúru sa prekročil už akciou  Deň rodiny, 

nakoľko bola prizvaná skupina Ščamba,  preto nerozumie tomu. Čo sa týka odovzdávania 

hasičského vozidla táto akcia bola vyhlasovaná v miestnom rozhlase.  

Poslanec Tadeáš Andrek – opýtal sa starostu koľko bude obec stáť vystúpenie skupiny Rozmaria 

a čo je pripravene ako pozornosť pre dôchodcov. 
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Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že sú pripravene uteráky a že za vystúpenie obec zaplatí 

350€. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru je potrebné viac komunikovať 

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – nie je spokojná so spoluprácou poslanci-starosta, mala byť 

lepšia spolupráca, každý z poslancov má telefón a je možné im aj takto oznámiť, starosta nikoho 

nevolal, ani ostatní poslanci o ničom nevedia. Starosta je starostom aj tých občanov, ktorí ho 

nevolili, tak by mohol poslancov rešpektovať. Poslanci starostu obce rešpektujú a teda aj starosta 

obce by mal poslancov rešpektovať. 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – v predvolebnom letáku starosta hovoril o spolupráci, ale realita je 

iná 

Poslanec Jozef Andrek – boli vyrezané stromy bez vyznačenia, poslanci chceli volať políciu, ale 

potom si uvedomili, že by bol poškodený občan, ktorý by v tom bol nevinne a nechceli bojovať 

zbraňami starostu 

Poslanec Ing. Martin Ivan – žiadal vysvetlenie od  starostu obce, ako si dovolil poslať chystať drevo 

bez označenia odborným lesným hospodárom. Ako môže starosta obce poslať niekoho chystať 

drevo do chránenej oblasti, bez lístka a pritom toto aj občania na verejnej schôdzi vytýkali 

starostovi obce. Chce vysvetlenie preto, aby toto mohol vysvetliť ostatným občanom obce. 

Starosta obce – odpovedal, že s odborným lesným hospodárom o tom rozprával, avšak tento 

neprišiel vyznačiť stromy, neprišiel ani v lete tak z toho dôvodu neboli vyznačené. Preto ukázal tri 

buky, ktoré je možné zobrať. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – upozornil, že nie je v kompetencii starostu obce určovať čo sa ma 

vyťažiť a že kontaktoval lesného hospodára, ktorý ho upovedomil o tom , že nič nevyznačil a ani 

nemá vedomosť o tom, že by starosta obce plánoval nejakú ťažbu.   

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – mal zobrať vývraty a bolo by to v poriadku. Do budúcna by sme 

nemali dávať z obecného lesa bukové drevo ale len napr. brezové, tak ako to robí Urbárska 

spoločnosť.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že mal zobrať vývraty a ak by nebolo dosť tak mohol aj 

zrezať. Ale tak neurobil. 

 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš -  pripomienkoval organizovanie zájazdu do Poľska, ktorý sa 

organizuje v pracovných dňoch a zamestnaní sa ho nie vždy môžu zúčastniť. Už toto 

pripomienkoval v minulosti a znova sa zájazd uskutočnil v pracovných dňoch. 

Poslankyňa  Ing. Andrea Kačkošová – súhlasí s touto pripomienkou, tiež by mala záujem zúčastniť 

sa  

Poslanec Ing. Martin Ivan – podotkol, že nie sú zverejnené faktúry od 17.augusta, na čo 

pracovníčka obce Ingrid Rozkošová odpovedala, že faktúry budú doplnené.  Ďalej sa informoval, čo 

s náučnými tabuľami, kedy budú nainštalované a taktiež kedy sa budú opravovať poklopy na 

miestnych komunikáciách. Starosta obce odpovedal, že čo sa týka náučných tabúľ,  Ing. Kaňuch 

zatiaľ nedal konkrétny termín a čo sa týka poklopov, fy STRABAG ešte stále nemá cenovú ponuku, 

nemáme záväzné stanovisko, teda je to zatiaľ neporiešené.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – podotkol, že situácia s tabuľami pretrváva už veľmi dlho a pritom obec 

už uhradila faktúry za daný náučný chodník, ktorý dodnes nie je dokončený. 

Poslanec Tadeáš Andrek – opýtal sa starostu obce či už má ponuku na vyasfaltovanie cesty nad 

obcou. Starosta obce odpovedal, že nejakú ponuku už má zhruba na 46000€. Poslanec Tadeáš 

Andrek konštatoval, ma tiež ponuku, ktorá je lacnejšia cca 10000€ 

 

Poslanec Jozef Andrek – zdôraznil, že si váži prácu zapisovateľky Ingridy Rozkošovej, ale podľa 

jeho názoru sú zápisnice zo zasadnutí OZ písané tendenčne  a má pochybnosti či je vôbec správne, 

aby zapisovateľkou na zasadnutiach OZ bola pracovníčka obce pretože si myslí, že  zapisovateľka 

je pod tlakom starostu obce. Uvažoval aj o zmene zapisovateľa. 

 Starosta obce sa obrátil na zapisovateľku, aby povedala, kedy vyvíjal nátlak pri písaní zápisnice.  

Zapisovateľka Mgr.  Ingrid Rozkošová odpovedala, že zápisnice píše samostatne a starosta obce 

nezasahuje do ich obsahu.  V zápisnici sa snaží zachytiť priebeh zasadnutia čo najpodrobnejšie.  
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Hlavná kontrolórka obce Ing. Viera Hanková – informovala sa, kedy bude namontované zábradlie 

okolo schodov od MŠ aj ZŠ. Starosta obce Ing. Ján Krivák odpovedal, že teraz to neriešil. Poslanci 

upozornili, že materiál na realizáciu zábradlia už obec zakúpila skôr a že p. Baran je ochotný dane 

zábradlie aj  skonštruovať.  

Hlavná kontrolórka Ing. Viera Hanková – tlmočila pripomienky niektorých občanov, že kontajner 

na nižnom konci obce je príliš ďaleko. Starosta obce odpovedal, že bol presunutý nižšie z dôvodu, 

že sa taktiež niektorí občania sťažovali, že je príliš blízko. Je treba nájsť najoptimálnejšie miesto.  

 

Nakoniec sa poslanci dohodli, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 20.11.2015 o 18.00 hod 

a v tejto súvislosti prijali uznesenie č. 62/2015. 

 

K bodu 9 Záver 

V závere sa starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.  

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

 

 

        

        ........... ...................................................... 

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

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


