
  Zápisnica  
 zo  16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 19.5.2016 
 ___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Ing. Martin Ivan, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Andrea  Kačkošová, Andrej 

Rozkoš 

Neprítomní: Tadeáš Andrek, Jozef Andrek,  

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce,   

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík  

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Dni obce - príprava 

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 návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Dni obce - príprava 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš navrhol za bod 3 doplniť bod prečítanie a overenie zápisnice 

z minulého zasadnutia. Poslanci schválili program s doplneným bodom nasledovným pomerom 

hlasov. 

Hlasovanie:                 za:          5     / Ing. Jaroslav Gajdoš,  Pavol Haško,  Ing. Martin Ivan, 

Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Prečítanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ a jej overenie 

5. Informácia o plnení uznesení 

6. Správa o činnosti 

7. Dni obce - príprava 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová 

 

Hlasovanie:                     za:          5     / Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Andrea 

Kačkošová, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2  

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

 

K bodu 4 Prečítanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ a jej overenie 

 

Zápisnicu prečítal poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš a následne bola podpísaná určenými overovateľmi.  

 

K bodu 5 Informácia o plnení uznesení 

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

 

Uznesenie č. 87/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 88/2016 – podpísané  

Uznesenie č. 89/2016  - podpísané – poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš po zistení predajných cien za 

používané klávesové nástroje zrušil svoju ponuku  predaja klávesov pre obec 

Uznesenie č. 90/2016 – podpísané, aj keď starosta obce vidí problém počas daždivého počasia, keď 

sa môže zviezť zemina zo stien vykopaného hrobu 

Uznesenie č. 91/2016 – podpísané – splnené 

Uznesenie č. 92/2016 - podpísané 

  

K bodu 6 Správa o činnosti 

 

- kosenie verejných priestranstiev, cintorínov 

 

.  
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K bodu 7 Dni obce - príprava 

  

Dni obce sú naplánované na 18. a 19. júna. V sobotu 18.6.  by bol športový deň + guláš /zabezpečí 

Ing. Martin Ivan a Andrej Rozkoš/, pre deti športové hry 

V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do kultúrneho domu /florbal, streľba zo 

vzduchovky/ 

Je potrebné pripraviť – vykosiť areál školy.  

 

19.6. – kultúrny program  - žiaci MŠ a ZŠ, ľudový rozprávač Jožka-Jožko, ochotnícke divadlo 

z Nižného Hrušova, deti navštevujúce ZUŠ.  Ohľadom moderovania programu bola oslovená Ľ. 

Kandalová, ktorá s tým súhlasila.  

Doobeda sa môžu konať ekumenické Služby Božie ak sa zosúladia jednotlivé cirkvi – starosta obce 

osloví kňazov 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol doplniť tombolu na koniec programu , starosta obce by 

mohol osloviť podnikateľov, príp. iné obce ohľadom cien, časť cien by mohla zabezpečiť obec 

z vlastného rozpočtu, s čím poslanci súhlasili.  

Riaditeľ ZŠ, Mgr. Jozef Niko, zabezpečí poháre do súťaže a tiež sladkosti pre deti 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ako postupujú práce na pódiu kultúrneho domu 

Starosta obce odpovedal, že sú ušité nové závesy, je vymaľované, steny pod stropom  nie sú 

dokončené už od počiatku, preto ich len provizórne prekryjeme 

 

K bodu 8 +9 Rôzne a  Diskusia 

 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa, z akého dôvodu sa neuskutočnilo stretnutie so 

zástupcami firmy Perfect Consulting 

Starosta obce Ing. Ján Krivák - ospravedlnili sa z dohodnutého stretnutia z pracovných a rodinných 

dôvodov, avšak o stretnutie majú záujem 

Poslanec Ing. Martin Ivan – z jeho pohľadu už takéto stretnutie nie je potrebné, nevieme nič 

o podanom projekte, poslanci nevedia, aké bolo presné znenie uznesenia, ktoré  bolo priložené 

k projektu, nakoľko nie je zverejnené a vytkol tiež skutočnosť, že  napriek dohode nebolo zvolané 

zastupiteľstvo, aby bolo schválené nové presné znenie uznesenia,  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že projekt sa viackrát prerábal a nebola jasná výška 

spolufinancovania, nakoniec sa výška sumy /5%/ ustálila a teda ju doplnil do pôvodného uznesenia 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, či sú už osadené smerovacie tabule, cena za ich výrobu 

/podľa zverejnenej faktúry/ sa mu zdá vysoká, získal lacnejšiu ponuku, ktorú dal starostovi, pričom 

za rovnakú cenu mohlo byť tabúľ viac 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – oslovil  aj firmu v Michalovciach, kde bola ponuka ešte vyššia  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – podotkol, aby sme urgovali vypracovanie cenovej ponuky od obce 

Bystré na vývoz odpadu, pretože zmluvu s firmou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. je 

potrebné vypovedať do 30.6.2016 

Taktiež opätovne žiadal dôslednejšie informovať žiadateľov o betónové tvárnice, ktorí už majú 

priekopy vydláždené, aby nedochádzalo k dezinformáciám.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – na ústne žiadosti by nereagoval 

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 28.6.2016 o 19.00 hod. – 

uznesenie č. 93/2016/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 
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K bodu 10 Záver 

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

 
 

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

 

 

        

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

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

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

  


