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 Zápisnica  
 zo  21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 21.11.2016 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Jozef Andrek,  Tadeáš Andrek,    Ing. Martin Ivan , Ing. Andrea Kačkošová, Andrej 

Rozkoš,   

Neprítomní:  Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško,  

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

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík,  Ján Peter 

 

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. Plán práce na rok 2017 /Príprava rozpočtu na rok 2017/ 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9.   Záver 

 

 

K 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. Plán práce na rok 2017 /Príprava rozpočtu na rok 2017/ 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

  

Hlasovanie:                     za:          5     / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Martin Ivan,   

Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2 /Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško/ 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

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. Plán práce na rok 2017 /príprava rozpočtu na rok 2017/ 

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. Martin Ivan 

 

Hlasovanie:                     za:           5    / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Ing. Martin Ivan,  

Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:   Ing. Jaroslav Gajdoš,  Pavol Haško,  

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

V tomto bode programu bola prečítaná zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.  

  

K bodu 4  Informácia o plnení uznesení 

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

nasledovné:   

Uznesenie č. 105/2016 – čo sa týka výroby kalendárov, zatiaľ sme nepokročili, nakoľko 

cenovú ponuku získanú od Ing. Pivovarníkovej   obecné zastupiteľstvo zhodnotilo ako 

pomerne vysokú a na trhu je aj lacnejšia výroba. Poslankyňa   Ing. Andrea Kačkošová 

odporučila obrátiť sa na p. Štempeľa z Hlinného,      ktorý  podľa jej informácií  obci    

Pavlovce zhotovil        kalendár v sume cca 3,-€/ks.  

Uznesenie č. 106/2016 – podpísané, tabuľa je osadená 

107/2016 a 108/2016 – Rady škôl pri ZŠ aj MŠ sú zriadené, za  zriaďovateľa bol delegovaný 

Ing. Martin Ivan 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval o zložení Rady školy pri ZŠ /Mgr. Ľ. Gutu-predseda, 

Mgr. M. Gajdošová, p. Baranová, p. Mičková, p. Iliašová, Mgr. D. Rozkošová, Ing. M. Ivan/ 

a Rady školy pri MŠ  /Ing. I. Niková-predseda, p. Peterová, p. L. Kováčová, p. K. Lehetová, 

Ing. M. Ivan/ 

109/2016 - podpísané 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

 

- končíme s výrobou betónových  tvárníc 
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- čo sa týka vysporiadania „Peterovej ulice“ vzhľadom na to, že GP treba zapísať na kataster, 

k čomu je potrebné uznesenie valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti a toto sa bude 

konať až vo februári 2017 musíme čakať 

- kosenie školskej záhrady a odpratávanie trávy 

- údržba v interiéri školy 

- kosenie cintorínov pred Pamiatkou zosnulých 

- práce s DH 112 

- uskutočnila sa bežecká súťaž „Hermanovská desiatka“   

 

K bodu 6  Plán práce na rok 2017 /Príprava rozpočtu na rok 2017 

 

 Starosta obce sa obrátil na poslancov ohľadom návrhov prác na rok 2017. Zároveň predložil 

obecnému zastupiteľstvu svoj návrh: 

Základná škola  

- údržba školského dvora - /odvodnenie kotolne+asfalt na panely/ 

- nový náter plechového prístrešku pri škole 

- elektrorevízie a revízie bleskozvodov 

- zateplenie fasády školy 

- dopravné ihrisko na parkovisku na školskom sade 

- je požiadavka na výmenu dverí v interiéri, s tým, že sú krivé aj zárubne – v závislosti od 

financií 

- rekonštrukcia kúrenia – taktiež závisí od dostatku financií 

- na multifunkčnom ihrisku je potrebné očistiť mantinely, sú potrhané siete, rozkývané stĺpy, 

je potrebné  opraviť oplotenie 

- plot z dolnej strany je v zlom stave 

Materská škola  

- doplnenie hračiek a ihriska na dvore 

  

Poslanec Ing. Martin Ivan – otázkou je čo s budovou školy, teda či najprv zateplíme, 

zrekonštruujeme kúrenie, alebo opravíme a vyasfaltujeme dvor. Oslovil p. Fedorčáka, od 

ktorého získal informácie, že ak by sme zateplenie začali robiť z vlastných prostriedkov, 

môžeme použiť starý projekt. Taktiež podľa jeho informácií by sme mohli využiť staré kotly 

s doplnením tepelného čerpadla pre teplú vodu pre ŠJ a postačovala by nám energetická trieda  

B pre budovu.  Ak by sme išli cestou podávania projektov, využiť môžeme len technické 

zameranie, budú potrebné nové prepočty, energetický audit...a množstvo ďalších investícií, 

Energetický certifikát budeme potrebovať v kategórii A1. p. Fedorčák by prišiel aj osobne na 

zasadnutie OZ.  Na stretnutí rady školy  tiež zazneli návrhy, s ktorými sa všetci členovia rady 

školy stotožnili, že ak plánujeme veľkú obnovu budovy, tak menšie práce, ako napr. výmena 

dverí v interiéri by nevidel ako prioritu. Zastáva názor, že prvoradá je fasáda a rekonštrukcia 

kúrenia, plechový prístrešok navrhuje úplne zlikvidovať a tam by mohlo vzniknúť schodisko 

do podkrovia. Zakúpenie hračiek do MŠ by tiež neplánoval.  

Poslanec Tadeáš Andrek – uprednostnil by podkrovné byty nad učiteľským bytom, výstavbu 

schodiska a zateplenie budovy 

Starosta obce Ing. Ján Krivák reagoval, že teraz nebolo možné riešiť budovu školy z dôvodu, 

že je spojená s MŠ. Treba zvážiť, ak začneme riešiť zateplenie z vlastných prostriedkov, či sa 

budeme môcť uchádzať potom o finančné prostriedky z fondov ak vyjde výzva. Taktiež sa 

obrátil na poslancov OZ s otázkou, kto by zateplenie realizoval a podotkol, že bude potrebné 

na práce robiť verejné obstarávanie.  Zakúpenie hračiek by neposúval, nepôjde o veľkú 

investíciu, s týmto názorom sa stotožnila aj Ing. Andrea Kačkošová a tiež poslanec Jozef 

Andrek 
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Poslanec Ing. Martin Ivan – na havarijný stav stačí priame zadanie , stačí    získať aspoň 3 

cenové ponuky, prieskum trhu sa dá rýchlo urobiť. Osobne sa zasadzuje za zatepľovanie 

a rekonštrukciu kúrenia z vlastných prostriedkov, do roku 2020  by sme to dokázali 

zrealizovať 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – v priebehu zimného obdobia získame informácie  

Poslanec Ing. Martin Ivan – tlmočil projekt akadémie CFT /centrum futbalových talentov/ 

z Vranova n.T.  /naša obec poskytuje akadémii poskytuje multifunkčné ihrisko/, v rámci 

ktorého budú chodiť cvičiť s deťmi. Cvičenie bude prevádzané hravou formou, zatiaľ by 

chodili 1x za dva týždne, ak bude zo strany detí a ich rodičov záujem, mohlo by sa cvičenie 

realizovať aj 1x týždenne. Doplatok je 2€ na dieťa.  

 

Obec 

- obec vlastní dve nákladné vozidlá PV3S, z ktorých  jednu by bolo vhodné prerobiť na 

vyklápaciu 

-  rekonštrukcia cesty nad obcou po rázcestie 

-  oprava budov na družstve – oprava strechy 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhuje ísť na družstvo na tvár miesta a posúdiť, aké práce  je 

nevyhnutné urobiť, máme rezervný fond, ale musíme rozhodnúť, čo je našou prioritou 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – aspoň minimum treba urobiť, aby budovy nespadli, začal by 

vysporiadavať /odkupovať/ pozemky na družstve, je to dobrá vec do budúcna, aj v minulosti 

boli výzvy na zberné dvory 

Poslanci sa dohodli na termíne stretnutia v areáli družstva.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – voči podávaniu projektov je skeptický, podával by len v tom 

prípade ak bude istota získania finančných prostriedkov, poslanec Jozef Andrek by rovnako 

cestou projektov nešiel  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – podávanie projektov je niekedy rizikom, niekedy je to výhra, 

pretože napr.  miestne komunikácie sme zrekonštruovali tiež len s podporou z európskych 

fondov, z vlastného rozpočtu by sme ich nezrekonštruovali  

Poslanec Tadeáš Andrek – získať financie do rozpočtu by sme mohli aj z výrubu dreva, ktoré 

by sa za určitú sumu predalo občanom, ktorí by si ťažbu robili vo vlastnej réžii 

Andrej Rozkoš – navrhuje ísť pozrieť do terénu 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa v akom štádiu je cesta na družstve, starosta obce 

odpovedal, že momentálne nemáme žiadny stavebný odpad na vysypanie cesty a je mokro 

Poslanec Jozef Andrek – ohľadom vysypového materiálu na cestu navrhol obrátiť sa na 

Cementáreň v Bystrom 

Starosta obce informoval o návrhu poslanca Pavla Haška, ktorý navrhol vyčleniť v rozpočte 

prostriedky na doplnenie a opravy svietidiel pouličného osvetlenia /výmena za úsporné LED 

osvetlenie/ a  emailom informoval o cene za výmenu terajších pouličných svietidiel – nové 

v cene 130,-€ až 150,-€ 

- repasované - výmena vnútornej časti 100,-€ až 120,-€.  

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že svietidlá sa budú vymieňať postupne ako budú pôvodné 

dosluhovať.  

 

K bodu 7 a 8 Rôzne+diskusia 

 

- p. Ján Peter /s.č. 163/- oznámil,  že definitívne končí s funkciou správcu domu smútku, 

zároveň upozornil na potrebu vyčistenia skla na verejnom osvetlení pri dome smútku, pretože 

je slabá svietivosť a tiež navrhol osvetlenie doplniť ešte o jedno svetlo.  

- Poslanec Andrej Rozkoš – navrhol zakúpiť dosky, prípadne pevné rohože, ktoré by sa 
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v prípade mokrého terénu uložili okolo hrobu. S týmto návrhom poslanci súhlasili.  

- Poslanec Ing. Martin Ivan – tlmočil pripomienku občanov /s.č. 18/, že na cintoríne na 

šarišskej strane sú vysoké ihličnany, ktoré ohrozujú náhrobné kamene. Nakoľko plánujú 

opravu hrobov, sú obavy, aby stromy vplyvom počasia nespadli  a  nedošlo k poškodeniu 

náhrobných kameňov.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že zatiaľ obec orezala konáre, je potrebné vyrezať 

4 ks smrekov a rozhodnúť, čo s ostatnými stromami.  

Poslanci odporúčali ihličnany vyrezať a vysadiť namiesto nich okrasné tuje 

- žiadosť p. Jána Leheta /s.č.60/  - p. Lehet predložiť na obecné zastupiteľstvo žiadosť 

o odkúpenie pozemku za ich sadom, kde je malá studnička,  so zámerom vybudovať tam 

rybník. Starosta obce informoval, že tento pozemok nie je vlastníctvom obce a  na  predmetnú 

parcelu ani nie je založený list vlastníctva. Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo 

skonštatovalo, že obec nie je oprávnená na jej odpredaj.  

- Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ako ďaleko je výstavba plánovaného bunkra 

a tiež sa informoval ohľadom chodníka na Sokoliu skalu. Starosta obce odpovedal, že na 

bunker je pripravené a natreté drevo, v lete bude treba urobiť brigádu, taktiež čo sa týka 

chodníka na Sokoliu skalu je zakúpené lano, len treba osloviť ochotných ľudí a zabezpečiť 

jeho montáž.  

Silvestrovská zabíjačka – starosta obce predložil poslancom návrh  uskutočniť v obci 

zabíjačku s tým, aby sa našiel vhodný termín. Poslanci tento návrh podporili a zhodli sa na 

termíne 30.12.2016.  

Starosta obce ďalej informoval, že v obci sa 18.12.2016 plánuje program v kultúrnom dome 

s prispením všetkých cirkví a tiež mládeže z obce, v tejto veci sa angažuje p. Ungradyová.  

- Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol umiestniť rinvu na striešku na vstup do ZŠ a taktiež 

zadovážiť pre obec varnicu na čaj s výpustným ventilom, ktorá by sa využívala pri rôznych 

podujatiach.  

- poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom fotomáp obce 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – máme vybratú jednu fotografiu, pohľad na Slanské vrchy, 

k tomu dáme popis významných bodov, objednali sme 2 ks, ktoré by sme umiestnili na 

parkovisko pri s.č. 19 a k predajni JEDNOTA.  

Poslanci v diskusii navrhli jednu fotomapu umiestniť aj ku „krížnym cestám“ , príp. 

k Brtaňovej chate – tu by však mohol byť aj iný záber. Starosta obce zistí cenu za výrobu  

troch, príp. viacerých fotomáp. 

- poslanec Ing.Martin Ivan – opätovne požiadal o poskytnutie výpisov z bankového účtu obce 

za dva mesiace. Pracovníčka obce, Ingrid Rozkošová, odpovedala, že v tejto veci už 

telefonicky informovala Ing. Martina Ivana o podmienkach poskytnutia výpisov z banky, 

a teda že  výpisy môže poskytnúť s tým, že budú prekryté údaje, ktoré podliehajú ochrane 

podľa zákona o ochrane osobných údajov /mzdové údaje a rôzne zrážky z miezd 

zamestnancov obce a školy/ , s čím Ing. Martin Ivan nesúhlasil, pretože práve mzdové  údaje 

potrebuje k dispozícii. Jeho zámerom je zistiť, či  by obec mohla prijať ešte jedného 

zamestnanca.  Podľa jeho informácií majú poslanci obecného zastupiteľstva nárok na údaje aj 

o platových náležitostiach jednotlivých zamestnancov, keďže schvaľujú rozpočet obce, s čím 

sa stotožnili aj ostatní poslanci.  Pracovníčka obce, Ingrid Rozkošová, však trvala na tom, že 

podľa súčasnej právnej úpravy plat radových zamestnancov obce /obecného úradu, školy/ 

podlieha ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov a teda sa nesmie zverejniť. Nie je 

oprávnená prekračovať svoje kompetencie a nechce prevziať riziko, že v prípade zverejnenia 

týchto údajov  bude musieť svoje konanie vysvetľovať prokuratúre, prípadne v súdnom spore. 

Odporučila poslancom v tejto veci sa obrátiť priamo na jednotlivých zamestnancov. Návrh 

rozpočtu počíta s určitým objemom finančných prostriedkov aj  na mzdy, ide však len 

o predpokladanú čiastku, ktorá bude vyplatená  podľa skutočne priznaných miezd. Poslanci 
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túto položku môžu upravovať, treba však počítať s tým, že každý zamestnanec má priznanú 

mzdu v zmysle zákona a má nárok na jej vyplácanie. Čo sa týka prijatia ešte jedného 

zamestnanca informovala obecné zastupiteľstvo, že k 31.10.2016 obec hospodári s prebytkom 

cca 30 tis.,-€, čo by teoreticky umožňovalo prijatie ďalšieho zamestnanca ak dôjde k dohode 

medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom.  

- poslanec Ing. Martin Ivan – informoval, že sa pripravuje vydanie občasníka tak ako 

v minulom roku s podobným obsahom, vyzval prítomných  ohľadom príspevkov do časopisu 

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 8.12.2016 o 17.00 hod. 

– uznesenie č. 110/2016  /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

 

 

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:  

 

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

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

 

 

 

 

 

 


