
 

 Zápisnica  
 zo  6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa  24.6.2019  
 ___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Martin Ivan, starosta obce 

                           Poslanci : Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš, Tadeáš Andrek  

Neprítomní:      Ing. Andrea Kačkošová 

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. Rôzne – VZN 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019+ Štatút obce 

3. Záverečný účet Obce Hermanovce n/T za rok 2018 + rozpočtové opatrenie 1/2019 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

  

bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášaniaschopné. 

B.  Zapisovateľka: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 Overovatelia: Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš 

 

C. Predložený program bol schválený.  

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

vedomie.  

 

E. Správa o činnosti 

- 14.5.2019 – konalo sa zasadnutie vlády v Hanušovciach a stretnutie s ministrami aj pri príležitosti 

50. výročia okresu Vranov n.T., banketu sa zúčastnil starosta obce s poslancami Tadeášom 

Andrekom a Jozefom Andrekom.  

- starosta obce sa zúčastnil snemu ZMOS v Bratislave 

- stretnutie s p. Kovalíkovou ohľadom miestnej knižnice – bolo by vhodné knižnicu oživiť, nejaké 

tituly sme zakúpili, 6 rôznych titulov kníh sme dostali darom z Galérie Nedbalka ( presný počet 

kusov je súčasťou dodatku zmluvy o darovaní kníh). 

- bola vykonaná kontrola výrubu drevín okolo obecného úradu, školy a potoka  zo životného 

prostredia,  ako reakcia na podnet, ktorý bol doručený  na OÚ odbor životného prostredia – kontrola 

konštatovala, že výrub bol v súlade so zákonom 

- uskutočnil sa školský výlet – dopravne bolo celkovo 770€ Bojnice a Prešov 

- uskutočnila sa kultúrno-športová akcia Dni obce – starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa 

zúčastnili a pomohli pri príprave 
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- zakúpených 10 setov /stôl+lavice/ a stany za 1.450,-€+doprava 

- do kuchyne sa zakúpil 65 l kotlík 

- oprava lavičky cez potok pri obecnom úrade 

- zakrytie plechového prístrešku, ešte je potrebné natrieť, použil sa aj plech z prístrešku z školy 

- zakúpené žalúzie a sieťky na okná do školy aj na obecný úrad 

- firma APF Services Bratislava pre nás vy súťažila dodávateľa plynu  /fy LAMA energy Bratislava/ 

od 1.12.2019 za 19,80/MWh/bez DPH bez poplatku za odberné miesto. Doposiaľ sme platili 

20,80/MWh/bez DPH + poplatok za odberné miesto 14,06€/mesačne. 

- údržba fabie – výmena čapov    oleja a filtrov, ešte treba vymeniť tlmiče a stabilizačné tyčky 

- benzínová kosačka daná do opravy 

- orez stromov na zemplínskej strane – pán Kovaľ 

- nad minerálnym prameňom „Ščevica“ sú vývraty stromov cca 15 m3, OLH príde odmerať 

- most nad Kukoreliho chatou ktorý bol opravovaný – bolo stretnutie s námestníkom  Lesov SR 

ohľadom cesty a mostov (priepustov) – prísľub na spoluprácu a obhliadka skutočného stavu 

- rieši sa projekt na opravu cesty nad obcou 

- je pripravená zmluva s PSK na dotáciu na akciu Dni obce 

- uskutočnil sa seminár k Výzve pre región 

- dostali sme novú ciachu 

- uskutočnili sa 2 pohreby 

- Projekty: skompletizované máme tieto:  

    - rekonštrukcia cesty nad obcou 

    - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

    - doplnená žiadosť na Envirofond 

    - upravená žiadosť na detské ihrisko 

    - plánujeme urobiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu garáží 

- je vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ – termín na podanie prihlášky je do 

12.7.2019. Vzaté na vedomie uznesením č. 44/2019.  

  

Uznesenie č. 44/2019  
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: 5 Jozef Andrek,  Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, 

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová 

 

2. VZN 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 + Štatút obce 

 

Návrhy uvedených VZN a návrh Štatútu obce bol zaslaný poslancom pred konaním zasadnutia 

a Všeobecne záväzné nariadenia a Štatút boli schválené v predloženom znení bez pripomienok.  

VZN 3/2019  o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup 

so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi – uznesenie č. 45/2019  

 

Uznesenie č. 45/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 3 /2019  o vodení psov, 

o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní 

verejného priestranstva obce psími výkalmi 
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Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová 

 

VZN č. 4 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa – uznesenie č. 46/2019 

 

Uznesenie č. 46/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 4/2019  o sume úhrady za 

náhradnú evidenčnú známku pre psa 

 

 Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová 

 

VZN č. 5 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2012 o cenách nájmu za dočasné 

užívanie pozemkov v obci Hermanovce nad Topľou– uznesenie č. 47/2019 

 

Uznesenie č. 47/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 5/2019 o zrušení všeobecne 

záväzného nariadenia obce číslo 1/2012 o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov v obci 

Hermanovce nad Topľou     

 

 Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová 

 

VZN č. 6 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 2/2007 o určení manipulačných 

poplatkov obce Hermanovce nad Topľou – uznesenie č. 48/2019 

 

Uznesenie č. 48/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 5/2019  o zrušení všeobecne 

záväzného nariadenia obce číslo 2/2007 o určení manipulačných poplatkov obce Hermanovce nad 

Topľou   

 

 Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová 

 

Štatút obce Hermanovce nad Topľou – schválený uznesením č. 49/2019 

 

Uznesenie č. 49/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e  Štatút obce Hermanovce nad Topľou 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  

Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová 

 

 

  

  

K bodu 3. Záverečný účet Obce Hermanovce n/T za rok 2018 + rozpočtové opatrenie 1/2019 

 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018 a návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019 mali poslanci 

k dispozícii pred konaním zasadnutia.  

- bola prečítaná správa audítora 

- hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš prečítal svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu za 

rok 2018 a odporučil jeho schválenie bez výhrad.  

 

Pripomienky a návrhy hl. kontrolóra:  

 - navrhuje zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu, nakoľko súčasný poplatok 

pokryje len 58,74% nákladov obce na vývoz odpadu 

 - nepreplácať používanie  súkromného motorového vozidla z rozpočtu obce ale využívať 

obecné vozidlo, konkrétne ide o preplácanie cestovných výdavkov Mgr. J. Nikovi pre účely 

bežeckého oddielu 

 - prijímanie zamestnancov konzultovať s poslancami obce,  aj keď ide o kompetenciu 

starostu obce, pretože ide o záťaž pre obecný rozpočet a využívať napr. projekty úradu práce. 

Výhradu mal znova konkrétne k prijatiu upratovačky na obecný úrad ešte v minulom volebnom 

období, keď bývalý starosta obce vytvoril pozíciu zamestnanca bez toho aby na to poslanci 

vyčlenili v rozpočte financie. Upozornil súčasného starostu, aby sa takému konaniu vyhol. 

 - k jednotlivým faktúram prikladať súpis prác, materiálu, odpracované hodiny.... 

 

Starosta obce reagoval, že do budúcna sa pre bežecký oddiel bude využívať najmä obecné vozidlo,  

čo sa týka zamestnancov obce, stav je aktuálne naplnený, miesto upratovačky na obecnom úrade je 

potrebné, s prijatou zamestnankyňou vyjadruje veľkú spokojnosť, urobí množstvo práce aj mimo 

budovy obecného úradu. Cez projekty úradu práce máme prijatých toľkých zamestnancov, koľkých 

nám  úrad práce maximálne schválil. Od septembra by nám mala byť schválená žiadosť cez 

národný projekt  na pozíciu pomocnej kuchárky p. Liptákovú na po dobu 10 mesiacov taktiež cez 

projekt úradu práce.  

Poslanec Peter Rozkoš – poukázal na to, že obec zamestnáva  dve  zamestnankyne na pozíciách 

upratovačky a treba si porovnať množstvo práce, ktoré každá z nich vykonáva. Starosta uviedol, že 

ich prácu nebude porovnávať a tiež požiadal všetkých poslancov, aby do pracovných vzťahov 

nevťahovali veci z minulých období.  
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Poslanec Vladimír Rozkoš – poznamenal, že aj v tomto roku sú zverejnené faktúry, ku ktorým nie je 

pripojený súpis prác, konkrétne napr. za stavebné práce na posilňovni za 960,-€, alebo búranie 

plechového prístrešku pri škole za 700,-€, pričom cena za zbúranie prístrešku sa mu zdá vysoká.  

Starosta obce reagoval, že všetky faktúry si dokáže obhájiť a osloví dodávateľov, aby faktúry 

doplnili. Nechápe prečo je výhrada až teraz keď sú faktúry už dávno zverejnené. 

Poslanec Vladimír Rozkoš – opýtal sa, prečo poslanci neboli oboznámení s prebiehajúcim verejným 

obstarávaním na zateplenie školy,  k miestu kde bola informácia zverejnená na stránke obce ešte 

6.5.2019  sa bolo treba zložito viacnásobne  preklikávať. Nie je proti tomu, aby práce robili miestne 

firmy, avšak za najnižšiu cenu.  

Poslanec Jozef Andrek a kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš oponovali, že informovaní boli, avšak 

poslanec V. Rozkoš sa vtedy nezúčastnil zasadnutia. V. Rozkoš odpovedal, že na minulom zasadnutí 

sa nezúčastnil, ale zápisnicu si prečítal a o prebiehajúcom verejnom obstarávaní tam nebola 

zmienka.  

Starosta obce Ing. M. Ivan na to reagoval, že verejne obstarávanie pre nás riešila externá firma 

a v zápisnici bolo uvedené poskytnutie zľavy z ceny z 1500€ na 1000€ za verejne obstarávanie, čiže 

o tom museli poslanci vedieť že sa bude robiť VO. Priebeh VO si koordinovala dohodnutá firma.  

Tiež podotkol,   že zákon neporušil a nebol to povinný ani vôbec zverejniť, lebo mu to zákon 

neukladá a aj napriek tomu výzvu na stránke zverejnil. Obstarávanie bolo zrušené, lebo sa prihlásili 

len dve firmy a tiež sa zmenil rozpočet na oprávnené a neoprávnené náklady. Zverejňovanie na 

stránke pre nás robí Ing. Pivovarníková a preto nevie  kedy presne to bolo zverejnené.  Na to 

poslanec V. Rozkoš odpovedal, že keď hovoríme, že sme transparentní, tak toto podľa jeho názoru 

transparentné nebolo. Tiež požadoval, aby to bolo hneď na titulnej strane webovej stránky. 

Starosta obce zopakoval, že zverejnenie na stránke  robí p. Pivovarníková a nie on.   

 

Obecné zastupiteľstvo v súvislosti so Záverečným účtom za rok 2018 prijali nasledovné uznesenia:  

Uznesenie č. 50/2019  
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek,   Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1  Ing. Andrea Kačkošová 

 

Uznesenie č. 51/2019  
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Hermanovce n.T za rok 2018 

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek,   Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1  Ing. Andrea Kačkošová 

 

 

Uznesenie č. 52/2019  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek,   Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1  Ing. Andrea Kačkošová 

 

 

Uznesenie č. 53/2019  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške  31.627,56    

EUR. 
 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek,   Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1  Ing. Andrea Kačkošová 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 –Po diskusii bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

schválené uznesením č. 54/2019 

 

Uznesenie č. 54/2019  
Obecné zastupiteľstvo  obce Hermanovce n.T.  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  1/2019 v prílohe na základe 

predloženého návrhu. 

 

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek,   Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1  Ing. Andrea Kačkošová 

 

 K bodu 4 a 5 Rôzne a Diskusia 

 

Vyradenie hnuteľných vecí z majetku obce:  

 

MTD kosačka  -  traktorová kosačka, ktorá je nefunkčná, bolo by vhodné ju vyradiť alebo odpredať 

– obecné zastupiteľstvo sa dohodlo  vyvesiť ponuku na jej odpredaj  na 2 týždne a určiť najnižšiu 

predajnú cenu 150,-€. Poslanec Jozef Andrek navrhol,aby pri odpredaji kosačky boli uprednostnení 

občania našej obce.Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

Plynové kotly FEROMAT – 4 ks – návrh na vyradenie z majetku obce pre ich nevyužiteľnosť a 
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opotrebenie – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne rozhodlo o ich vyradení z majetku.  

 

Verejné obstarávanie na vývoz komunálneho odpadu - starosta obce Ing. M. Ivan informoval, že 

bude potrebné urobiť verejné obstarávanie na vývoz komunálneho odpadu. Kontajnery, ktoré máme 

v súčasnosti od firmy KOSIT Košice sa rýchlo napĺňajú a stoja nás cca 600,-€/mesačne. Do 

budúcna by preferoval spoluprácu s obcou Bystré.  

 

Oprava kontajnerov – starosta obce dal na zváženie poslancom, či sa budú opravovať aj zvyšné  3 

kontajnery, cena za už  opravený je 1500,-€ a  je to strop za opravu. 

Poslankyňa Bc. K. Lehetová – navrhla materiál na opravu zakúpiť z firmy KOVSMOL Prešov, aby 

sme získali zľavu 

Poslanec V. Rozkoš – navrhol osloviť aj iných zváračov, príp.  aj  dôchodcov alebo 

nezamestnaných, napríklad Jana Petera a zistiť za koľko by jeden kontajner opravili, t.j. získať 

cenové ponuky od viacerých a dojednať cenu, aby sme nielen akceptovali  navrhnutú sumu od 

jedného dodávateľa.  

Poslanci J. Andrek a T. Andrek uviedli, že na zvyšných troch kontajneroch je už menej práce, preto 

by mala byť oprava lacnejšia.  

Starosta obce reagoval, že prostredníctvom nezamestnaných je to neschodné, pretože obec 

potrebuje faktúru na vykonanie prác, iba dôchodcu by sme mohli dať ako zmluvu o vykonaní prác.  

 

Kreslené foto snímky – starosta obce informoval o ponuke od firmy CBS na kreslené foto snímky 

okresu Vranov n.T.  – ponuku obecné zastupiteľstvo zamietlo 

 

Podpora športu z Úradu vlády – starosta obce informoval, že sme boli v mailovej komunikácii 

oslovení ako úspešný uchádzač a mali by sme získať dotáciu na detské ihrisko, tiež ešte musí 

absolvovať školenie v Košiciach k tejto dotácii na verejne obstaranie dodávateľa. Následne by malo 

dôjsť k podpisu zmluvy o NFP. 

 

Výzva pre región – starosta  informoval, že je vyhlásená výzva, z ktorej by sme mohli žiadať 

dotáciu na výstavbu telocvične nad kotolňou školy.  Spolufinancovanie je 50%, pričom náš rozpočet 

je cca 90 tis. €, t.j. žiadali by sme cca 45 tis. €. Poslancom dal na zváženie, či podáme projekt. 

Momentálne nie je iná možnosť žiadať financie na tento účel.  

Poslanec V. Rozkoš – podľa jeho názoru je to dosť vysoká čiastka na pomerne malú miestnosť 

/9,5x10x4,5m/ a tiež je vysoká spoluúčasť obce.  

Starosta obce Ing. M. Ivan – uviedol, že preverí ešte všetky podrobnosti ohľadom výzvy a bude 

poslancov informovať e-mailom 

 

Žiadosť o dotáciu – Mgr. J. Niko predložil žiadosť v mene J. Jurka z Bystrého, ktorý reprezentuje 

našu obec v behu, na poskytnutie príspevku na zakúpenie bežeckej obuvi.  

Hl. kontrolór obce Ing. J. Gajdoš – reagoval, že bežecký oddiel je len akousi „fikciou“ , berie to ako 

individuálnu aktivitu a my to financujeme. Ceny si nechávajú bežci, je to ich individuálne hobby. 

Nevidí dôvod prispievať z rozpočtu obce a tiež nie je bezpečné brať cudzie deti do osobného auta 

a cestovať na súťaže, lebo sa môže čokoľvek stať. Obec potrebuje financie na školu.  

Poslanec V. Rozkoš – podotkol, že je potrebné lepšie hospodáriť čo sa týka bežeckého oddielu, aby 

sa nestávalo, že bude objednaný 49 miestny autobus pre 6 detí a zároveň pôjde obecné auto na 

súťaže, ako to bolo podľa jeho informácií pri ceste do Rudľova.  

Starosta obce odpovedal, že o tomto nevedel, ale bude to riešiť s Mgr. J. Nikom. 

Poslankyňa Bc. K. Lehetová – potvrdila spornú situáciu a uviedla, že viacerí rodičia s deťmi na 

tento pretek vycestovali vlastnými autami. Tiež uviedla, že J. Jurko dosahuje dobré výsledky. 

Návrhy na dotáciu boli vo výške 100,-€ a 50,-€. Poslanci hlasovali najprv o poskytnutí príspevku vo 

výške 50,-€, čo bolo schválené uznesením č. 55/2019. O druhom návrhu sa preto už nehlasovalo.  
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Uznesenie č. 55/2019  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu J. Jurkovi na zakúpenie bežeckej obuvi vo výške 50,-€. 

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek,   Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1  Ing. Andrea Kačkošová 

 

Anonym – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo  o tom, že obdŕžal anonymný list, ktorý 

bol poslancom prečítaný, zároveň oznámil, že sa uskutočnilo rodičovské združenie z toho dôvodu. 

V reakcii na anonymný podnet uviedol, že plech a železo zo zbúraného prístrešku v škole sa 

nepredalo, ale bude využité pre potreby obce. Suma z predaja dreva z okolia OcÚ a školy bola cca 

100-125€ a bola fakturovaná p. Gamčíkovi, ktorý drevo odkúpil. Čo sa týka príspevku na školský 

výlet, každý účastník dostal rovnaký príspevok 4,50€, bez ohľadu na to, ktorého výletu sa zúčastnil, 

čo považuje za spravodlivé. Pritom jeho vyjadrenie bolo, že on výšku príspevku neschvaľuje , ale 

obecné zastupiteľstvo ( schválene bolo 400€ - návrhy poslancov 500€ Lehetová, 300€ V. Rozkoš 

a 400€ všetci ostatní).  Ohľadom výhrady, že v obecnom aute sa vozia jeho rodinní príslušníci 

uviedol, že keď obecné auto parkuje doma, cestou do práce berie aj ostatných zamestnancov a je 

pravda, že zvezie aj dcéru, pretože do školy  je to rovnaká trasa, okrem toho však používa aj svoje 

vlastné vozidlo a nenecháva si preplácať náklady na jeho používanie. Zakúpenie ošípaných na 

obecnú zabíjačku odôvodnil, že počet ošípaných, ktoré sa zakúpia schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

a každý občan sa môže bezplatne zúčastniť koncoročnej zabíjačky.  

 

Poslanec Ján Pivovarník – poznamenal,  že je luxus, aby sa školský výlet organizoval na dve miesta 

a  malo by to byť poslednýkrát. Zároveň tlmočil sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu pri 

bare /s.č. 165/ 

   

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť, poprial všetkým príjemné leto a ukončil 

zasadnutie.  

 

 

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

Doplnenie zápisnice:  

     Ing. Martin Ivan /fialovou farbou/ 

     Jozef Andrek /modrou farbou/ 

     Ján Pivovarník /zelenou farbou/ 

 

Overovatelia:   Bc. Katarína Lehetová     ............................................................. 

 

  Peter Rozkoš                   ............................................................. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

 starosta obce    


