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 Zápisnica 
 zo  22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 8.12.2016 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Jozef Andrek,  Tadeáš Andrek,    Pavol Haško, Ing. Martin Ivan , Ing. Andrea 

Kačkošová, Andrej Rozkoš,   

Neprítomní:  Ing. Jaroslav Gajdoš  

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. Rozpočet obce na rok 2017 - schválenie 

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  6  a OZ je uznášania schopné. 

  

 

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

  

Hlasovanie:                     za:       6   / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Pavol Haško, Ing. Martin 

Ivan,   Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1  /Ing. Jaroslav Gajdoš, / 

 

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. Rozpočet obce na rok 2017 - schválenie 

7. Rôzne 
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8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:   Tadeáš Andrek, Pavol Haško 

 

Hlasovanie:                     za:           6    / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Pavol Haško, Ing. 

Martin Ivan,  Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:   Ing. Jaroslav Gajdoš 

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    

110/2016 – podpísané 

Čo sa týka kalendárov na rok 2017 momentálne už neprijímajú objednávky.  

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

- výrez drevín na potoku 

- bežné práce na otočke – vyrovnanie plochy 

- práce bagrom DH 112 

- výrez stromov na cintoríne na zemplínskej strane 

- porez dreva na „metrovicu“ /napadnuté smreky z obecného lesa/ 

- údržba v škole 

- čistenie priekopy za sadmi, hrabanie 

 

 

K bodu 6  Rozpočet obce na rok 2017 – schválenie 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – prezentoval finančný rozpočet na rekonštrukciu kúrenia 

a zateplenie budov na základe pôvodnej  projektovej dokumentácie / budova spĺňala by 

energetický certifikát B1/. Rekonštrukcia kúrenia by stálo cca 19.tis  eur, materiál na 

zateplenie  by vyšiel cca 26-27 tis. eur, práce na zateplení cca 18 tis. eur, t.j. zateplenie 

budovy celkom - práca vrátane materiálu cca 45 tis. eur.  

Ďalej vyčíslil, že výstavba schodiska do podkrovia budovy školy, kde by mohli byť byty nad 

školským bytom by stála cca 20 tis. Eur. Opravy budov na družstve by si vyžiadala cca 4 tis. 

Eur, ale podľa jeho názoru ešte vydržia.  

Poslanec Tadeáš Andrek – naopak si myslí, že budovy na družstve je potrebné opraviť 

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová -  nie je za vyčerpanie celého rezervného fondu, ktorý má 

obec 

Poslanec Pavol Haško – informoval sa, odkiaľ boli brané ceny pri vyčísľovaní materiálu 
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a prác, uvažuje,  či nie je vhodné získať cenové ponuky od rôznych firiem, aby prípadne tieto  

neboli vyššie ako je nacenené 

Poslanec Ing. Martin Ivan odpovedal, že ceny si vie vypočítať z cien materiálu, za ktoré ich 

ponúka firma v ktorej pracuje a myslí si, že nič lacnejšie nevysúťažime 

Poslanec Ing. Martin Ivan – nesúhlasil s tým, aby sa na tomto zasadnutí schvaľoval rozpočet 

a navrhol jeho schválenie presunúť na najbližšie zasadnutie. S týmto návrhom poslanci 

súhlasili.  

 

K bodu 7 a 8 Rôzne+diskusia 

 

Žiadosť o dotáciu – miestne včelárske združenie  predložilo žiadosť o dotáciu vo výške 500,-€  

na r. 2017, ktorú poslanci zobrali na vedomie 

 

Poslanec Andrej Rozkoš – dal návrh, aby obec zabezpečila držiak na drevený kríž do domu 

smútku, ktorý sa teraz len opiera o rakvu a je to nestabilné 

 

Poslanec Jozef Andrek – navrhol zakúpenie olejových sviečok do domu smútku 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – výrub drevín v lokalite pri vodárni sa môže uskutočniť, 

informoval sa, či povolenie na výrub získame do konca roka 

 

Starosta Ing. Ján Krivák – povolenie do konca tohto roka nezískame 

 

V tejto súvislosti poslanci OZ prijali uznesenie č. 111/2016 /uznesenie je uvedené na 

samostatných listoch/, ktorým schválili výrub drevín na zemplínskej strane v lokalite pri 

vodárni. 

 

Správca cintorína – starosta obce informoval, že rozniesol letáčiky s informáciou, kto by mal 

záujem o túto službu, na čo poslanec Tadeáš Andrek reagoval, že v prípade, ak by nikto nemal 

záujem, túto službu by bol ochotný vykonávať jeho otec p. Štefan Andrek 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 – obecné zastupiteľstvo  schválilo úpravy rozpočtu podľa 

predloženého návrhu /príloha č. 1 tejto zápisnice/ - uznesením č. 112/2016 /uznesenie je 

uvedené na samostatných listoch/ 

 

Svietidlá verejného osvetlenia – starosta obce informoval, že zatiaľ mám osadené 4 nové 

svietidlá, v minulosti bolo projektované  aj doplnenie svietidiel, bolo by vhodné prejsť obec 

a vytypovať miesta, kde by sa mohli doplniť svetelné body 

 

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová –  je potrebné upraviť verejné osvetlenie, pretože ráno je 

ešte tma a svetlá ešte nie sú zapnuté a tiež podvečer by ich  bolo vhodné skôr zapnúť 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan  

– plánuje zorganizovať brigádu na klzisku dňa 17.12.2016 

- na nástenku vo vestibule kultúrneho domu  dať radšej plátno, ako podklad, pretože je 

poškodená nevhodnými nápismi 

- doporučuje obmedziť množstvo kľúčov od posilňovne aj od kultúneho domu kde je 

umiestnený tenisový stôl 

- graficky by úplne zmenil webovú stránku obce a doplnil by ju – poslanci sa poinformujú 

ohľadom tejto veci 
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Poslanci sa zhodli na termíne ďalšieho zasadnutia dňa 20.1.2017 o 17.00 hod. – uznesenie č. 

113/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

 

Overovatelia:  Tadeáš Andrek ......................................  

 

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

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


