
 

 Zápisnica  
 z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa  1.3.2019  
 ___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Martin Ivan, starosta obce 

                           Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš 

Neprítomní:      ---  

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM :  

 

1. Úvodné náležitosti: 
 

A.    Otvorenie zasadnutia 

B.     Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia 

C.     Schválenie programu 

D.    Zápisnica + uznesenia 

E.     Správa o činnosti 
 

2. Výrub drevín na rok 2019 

3. Nákup nehnuteľnosti 

4. VZN o odpadoch, dotáciách, smernice o VO 

5. Rôzne – štáb CO, krízový štáb obce, projektové zámery, odpredaj prebytočného majetku obce, 

MDŽ, odpadové hospodárstvo, územný plán obce 

6. Diskusia 

7. Záver 

  

bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

A. Rokovanie OZ  otvoril Ing. Martin Ivan, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a   

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  7  a OZ je uznášaniaschopné. 

B.  Zapisovateľka: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 Overovatelia: Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník 

 

C. Predložený program bol schválený.  

D. Prečítanie zápisnice+uznesení z predchádzajúceho zasadnutia – uznesenia podpísané a vzaté na 

vedomie uznesením č. 29/2019.  

 

Uznesenie č. 29/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   b e r i e   n a    v e d o m i e  

zápisnicu+plnenie uznesení zo dňa 27.12.2018.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  



2 

 

 

E. Správa o činnosti 

- zaslaná reklamácia na fy MOVYROB – dokončený termostat v sále kultúrneho domu, začal tiecť 

nový radiátor 

- našej obci bolo udelené čestné uznanie za spoluprácu o organizáciou protifašistických bojovníkov 

- účasť na zasadnutí  OZ MAS Slanské vrchy-Topľa, ktorého sme členom 

- účasť na zasadnutí ZMOS Vranov n.T.  

- vykonaná revízia hasiacich prístrojov 

- do domácností doručené plastové vrecia na separovaný zber 

- vývoz elektroodpadu 

- vývoz veľkokapacitných kontajnerov 

- zorganizovanie podujatia „Biela stopa“  

- stretnutie ohľadom Územného plánu obce 

- podané 2 žiadosti na ÚPSVaR  

a/ na poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou  dobrovoľníckej činnosti      

- 1 miesto 

b/ na poskytnutie príspevok na zamestnanie UoZ  podľa §50 počas 9 mesiacov /80%      

príspevok z ÚPSVaR + 20% spolufinancovanie obce/ - 1 miesto 

- uskutočnilo sa výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ – prihlásená uchádzačka nebola 

úspešná, riadením je dočasne poverená Mgr. Kriváková, ďalšie výberové konanie bude vyhlásené 

v letných mesiacoch 

- obec získala povolenie na výrub stromov v okolí obecného úradu, v areáli MŠ a ZŠ a v parku pri 

JEDNOTE 

- aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty nad obcou – rozpočet je cca 48 tis. 

eur 

- kalamitné drevo pod chatou – odkúpi P. Drobný za 100,-€, zároveň uhradí za približovanie dreva 

T. Fabianovi 

- uskutočnilo sa valné zhromaždenie VVS a.s. Košice, naša obec má akcie 0,05%-tuálneho bodu, 

delegovali sme primátora Vranova n.T., Ing. Ragana, ktorý zastupoval na valnom zhromaždení aj 

okolité obce 

- prebiehajú prípravy na voľby prezidenta SR 2019 

- prebiehajú práce na posilňovni – elektroinštalačné práce + príprava na kúrenie 

- účasť na školení CO 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti uznesením č. 30/2019.  

 

Uznesenie č. 30/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   b e r i e   n a    v e d o m i e  správu 

o činnosti.  

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  
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K bodu 2. Výrub drevín na rok 2019 

  

V rámci lesohospodárskeho plánu  odborný lesný hospodár vyznačil stromy na výrub, ktorý sa 

vykoná v 2. polovici marca a začiatkom apríla. Predpoklad je vyťažiť cca 460m3 drevnej hmoty. Je 

potrebné určiť cenu za m3 pri odpredaji občanom. Trhová cena je 50,-€/m3, OLH a lesník navrhujú 

cenu 40 - 45,-€. I. trieda sa v súčasnosti predáva za 80 – 100,-€/m3.  

Poslanec Vladimír Rozkoš – navrhol,  ak by bola cena značne vyššia,  zvážiť odpredaj  1. triedy  za 

vyššiu cenu a II. triedu  ponúknuť občanom. Obecné zastupiteľstvo s týmto súhlasilo.  

Určenie ceny:  hlasovanie za  návrh  I. trieda – minimálne 80,-€ a viac,     II. Trieda 40,-€. Tento 

návrh bol schválený uznesením č. 31/2019.  

 

Uznesenie č. 31/2019  
Obecné zastupiteľstvo  obce Hermanovce n.T.   u r č u j e  cenu za odpredaj vyťaženej drevnej hmoty 

nasledovne:  

I. trieda  80,-€ a viac/m3 

II. tireda 40,- €/m3 

  

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu 3. Nákup nehnuteľnosti 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec má možnosť odkúpiť pozemky v centre obce parc. č. 

KN 338 – zastavané plochy a nádvoria a KN 339 – ovocný sad, vedených na LV 4,  od p. Ivanko-

Macejovej a ostatných spoluvlastníkov za ponúknutú cenu 25.000,-€. Výmera pozemkov je 

4337m2.    Po diskusii obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu predmetných pozemkov za ponúknutú 

cenu uznesením č. 32/2019.  

 

 Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e   kúpu pozemkov do vlastníctva 

obce Hermanovce n.T.,  registra C,  parc. č. KN 338-zastavané plochy a nádvoria  o výmere 841 m2 

a parc. č. KN 339-ovocný sad o výmere 3496 m2,  vedených na LV 4.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 4. VZN o odpadoch, dotáciách, smernice o VO 

 

Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z prostriedkov  z prostriedkov obce Hermanovce nad 
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Topľou – návrh schválený uznesením č. 33/2019.  

 

Uznesenie č. 33/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e   VZN č. 1/2019 o poskytovaní 

dotácií z prostriedkov  z prostriedkov obce Hermanovce nad Topľou 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Hermanovce nad Topľou – schválený uznesením č. 34/2019 

 

Uznesenie č. 34/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e   VZN č. 2/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad 

Topľou 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
Smernica č. 02/2019 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – schválená uznesením č. 35/2019 

 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e   Smernicu č. 02/2019  o zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

Uznesenie č. 36/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.     s c h v a ľ u j e  Smernicu č. 03/2019 upravujúcu 

záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Hlasovanie :    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 5 _Rôzne 

 

CO – v rámci CO bol menovaný krízový štáb obce a štáb CO v nasledovnom zložení:  

Štáb CO – Ing. Martin Ivan, Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš, Vladimír 

Rozkoš, Mgr. Jozef Niko 

Krízový štáb obce -  Ing. Martin Ivan, Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš, Mgr. Jozef Niko   

 

Projektové zámery – starosta obce informoval poslancov OZ o vyhlásených výzvach, na základe 

ktorých môže obec podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.    

- výzva na vojnové hroby – týka sa ich údržby, spadá do toho aj oprava schodov pri pamätníku SNP 

a tiež húfnica 

-  osadenie tabule k húfnici – sú pripravené podklady k tabuli 

- predpokladá sa, že bude vyhlásená výzva z Envirofondu na zateplenie ZŠ a MŠ. Je potrebné 

prepracovať projektovú dokumentáciu v zmysle platných štandardov, ktoré sa menili v r. 2016.  

- výzva PSK na rekonštrukciu a výstavbu športovísk, spolufinancovanie je 50% - obec by mohla 

využiť na  výstavbu „telocvične“ – strediska pre pohybovú kultúru 

- podaná žiadosť o finančný príspevok  na MF SR  na rekonštrukciu strechy na budove garáže-

dielne + výmena garážových brán  

-  podaná žiadosť o finančný príspevok z Prešovského samosprávneho kraja na kultúru – na 

podporu financovania plánovaných Dní obce 

- p. Urban pripravuje projektovú dokumentáciu na podanie projektu v rámci výzvy „Zelené obce“ – 

ide o následnú výsadbu po plánovanom výrube 

- v štádiu príprav sú projekty      na detské ihrisko – možnosť získať do 12 tis. eur  

                                                    na nákup vybavenia posilňovne – možnosť získať 3 - 6 tis. eur 

odpredaj prebytočného majetku obce – na družstve sa nachádza starý požiarny vozík a stará poľná 

kuchyňa o ktoré majú záujem p. Tomáš Fabian a p. Tadeáš Andrek. Nakoľko ide o značne 

opotrebovaný majetok, ktorý obec nevyužíva,  bola navrhnutá cena za odpredaj 1,-€  jednotlivo za 

každý kus. Poslanci odpredaj týchto hnuteľných vecí schválili za navrhnutú cenu uznesením č. 

37/2019.  

 

Uznesenie č. 37/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.   s c h v a ľ u j e  odpredaj požiarneho vozíka 

a poľnej kuchyne za 1,-€/ks.  
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Hlasovanie :    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

MDŽ – kultúrna akcia v spolupráci s miestnou organizáciou Úniou žien sa bude konať 10.3.2019 

 

Odpadové hospodárstvo – za minulý rok obec mala mieru separácie 24%, čo pre nás znamená, že 

cena za vývoz odpadu na ďalší rok  bude 10,-€/t. 

Zberný dvor je pozastavený, nakoľko nezahŕňal separovaný zber len biologicky rozložiteľný odpad, 

stavebný a veľkoobjemový odpad. Vývoz pneumatík zabezpečí obec a pneumatiky je možné 

odovzdať aj v každom pneuservise pri prezutí auta a v špecializovaných predajniach, kde sa 

predávajú.  

Kontajnery na šatstvo – firma, ktorá nám dodala kontajnery na šatstvo a zabezpečovala  ich vývoz 

doposiaľ zdarma, zaslala list, v ktorom nám oznamuje, že ďalší vývoz bude už spoplatňovaný, 

v našom prípade obec má umiestnené dva kontajnery v obci, tak poplatok by činil 240,-€/ročne. 

Poslanci po zvážení rozhodli, že vzhľadom na množstvo vyseparovaného šatstva je poplatok vysoký 

a pre obec bude výhodnejšie kontajnery odstrániť a tento odpad umiestňovať do zmesového 

komunálneho odpadu, príp. odovzdať organizáciám, ktoré sa venujú zberu použitého textilu.   

 

K bodu 6. a 7.  – Diskusia a Záver 

 

- je potrebné orezať konáre okolo cesty 

- Dobrovoľný hasičský zbor – zvolať schôdzu + vykonať kontroly 

- Doplnkové dôchodkové sporenie – nemajú uzatvorené všetci zamestnanci. V zmysle kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu zamestnávateľ prispieva najmenej 2%. DDS bude 

ponúknuté aj ostatným zamestnancom obce.  

- žiadosť o finančný príspevok 30-40,-€  – žiadateľom je postihnutý chlapec – nakoľko bolo ťažké 

posúdiť dôveryhodnosť žiadosti, obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zamietlo.  

 

Konanie nasledujúceho zastupiteľstva bolo určené na 12.4.2019 o 18.00 hod.  

 

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

 

 

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

  

Overovatelia:   Ing. Andrea Kačkošová   ............................................................. 

 

 Ján Pivovarník                 ............................................................. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

 starosta obce    


