Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad Topľou
konaného dňa 12.4.2019
___________________________________________________________________________
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.
B.
C.
D.
E.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
Schválenie programu
Zápisnica + uznesenia
Správa o činnosti

2. Rôzne – projekty, odpadové hospodárstvo, vodojem, výrub...
3. Diskusia
4. 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: Bc. Katarína Lehetová, Vladimír Rozkoš
C. Predložený program bol schválený.
D. Prečítanie zápisnice+uznesení z predchádzajúceho zasadnutia – uznesenia podpísané a vzaté na
vedomie uznesením č. 38/2019.

Uznesenie č. 38/2019
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 1.3.2019.
Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

mená poslancov
Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová,
Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš,
Vladimír Rozkoš

E. Správa o činnosti
- výrub drevín okolo obecného úradu, pri škole aj parku, konáre zoštiepkované bezplatne

- prebiehajú práce na posilňovni /ešte je potrebné vymaľovať + namontovať radiátory/
- prebieha výrub drevín v obecnom lese a jeho odpredaj prihláseným záujemcom z obce
- p. Andrej Lipták zdemontoval plechový prístrešok pri ZŠ
- uskutočnilo sa kultúrne podujatie pre ženy pri príležitosti MDŽ, poďakovanie za prípravu Bc.
Kataríne Lehetovej a Ivete Mihočovej
- čistenie upchatej kanalizácie
- vyčistenie kanála v ZŠ, do budúcna nutná oprava
- prebehlo stretnutie s Ing. Prištiakom ohľadom pozemku
- účasť na školení D-COM
- pripravuje sa kúpno-predajná zmluva týkajúca sa schválenej kúpy pozemku
- stretnutie s riaditeľom správy ciest - žiadali súčinnosť pri čistení cestnej priekopy pozdĺž
komunikácie medzi Hermanovcami a Bystrým, poďakovanie evanjelickému farárovi za čistenie
- starosta obce a riaditeľ ZŠ sa zúčastnili slávnostného odovzdávania plakety bývalému riaditeľovi
ZŠ – p. Polčovi /podujatie organizované školským úradom v Hanušovciach n.T./
- od 1. 4. 2019 nastúpili zamestnanci Juraj Bendík na funkciu údržbára-technického pracovníka,
Radko Žipaj v rámci projektu z ÚPSVaR na obdobie 9 mesiacov a zároveň obec prijala Bc. Jána
Pucheina v rámci dobrovoľníckej činnosti taktiež v rámci projektu z ÚPSVaR
- starosta obce sa zúčastnil školenia v Tatrách
- stretnutie so zástupcom VVS a.s. Košice - p. Maliňakom z VVS a.s. a so zástupcom firmy Kosit
a.s. Košice – p. Bartekom
- demontáž klziska
- uskutočnila sa schôdza DHZ
- žiaci z našej obce sa zúčastnili tréningu mladých hasičov v Bystrom a súťaže mladých hasičov vo
Vranove n.T. – družstvo dievčat skončilo na 4. mieste a družstvo chlapcov na 6. mieste,
poďakovanie Petrovi Rozkošovi a Jurajovi Bendíkovi za účasť na príprave
- upratujú sa verejné priestranstvá, najmä okolo smetných nádob
- vytriedené kľúče od dverí , na družstve výmena zámkov
- opravili sa lavičky na školskom dvere, dve lavičky zmizli
- zakúpená batéria do požiarneho vozidla IVECO
- v kultúrnom dome sa uskutočnilo podujatie ECAV – Pre Teba – obec obdŕžala ďakovný list od
evanjelickej cirkvi, ktorý bol prečítaný
- opravujú sa veľkokapacitné kontajnery – vyčíslime náklady a následne sa zváži oprava ďalších
- zlikvidovali sa rastliny v kruhovom záhone v centre obce – namiesto toho tam bude zasiaty
trávnik
- máme schválených 800,-€ na Dni obce z PSK
- na Envirofond bola zaslaná žiadosť o zateplenie školy
- vypracovaný projekt na „Zelené obce“
- vypracovaný projekt na telocvičňu – ešte potrebujeme získať vyjadrenie z reg. ústavu ver.
zdravotníctva a odboru životného prostredia, prebehlo stavebné konanie
- obec obdržala dovolanie týkajúce sa sporu obec – Ing. Jozef Bendík /s.č. 114/
- stratila sa ciacha na drevo – bude potrebné zabezpečiť novú
- po konzultácii s kontrolórom obce potrebujeme zaktualizovať VZN

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti
Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:

0
0

mená poslancov
Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová,
Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš,
Vladimír Rozkoš
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Neprítomní:

0

2. Rôzne – projekty, odpadové hospodárstvo, vodojem, výrub...
Vodojem – obec obdržala od VVS a.s. Košice Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre
vydanie povolenia na vodnú stavbu t.j. vodojem – obecnému zastupiteľstvu bol predložený
geometrický plán – jedná sa o výstavbu vodojemu na „Kopaninách“ v objeme 2x250m3 /doterajší
je v objeme 50m3 a je nepostačujúci/. Obecné zastupiteľstvo po diskusii prijalo uznesenie č.
40/2019, ktorým súhlasilo s uskutočnením vodnej stavby.

Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou s ú h l a s í s vybudovaním vodnej stavby-Vodojemu
v zmysle predloženého geometrického plánu.

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

mená poslancov
Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová,
Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš,
Vladimír Rozkoš

Pripravuje sa Výzva MAS 7.4 – podpora miestnych základných služieb – finančný balík obsahuje
190 tis. eur z EÚ a 65 tis. eur zo štátneho rozpočtu – zvážiť na čo by sme využili túto možnosť
Zateplenie školy – prišla žiadosť o verejné obstarávanie, prvotnú ponuku na 1500€ sa podarilo
znížiť na 1000€
Výrub dreva – 41 ľudí je uspokojených,
- na guľatinu je prizvaný kupec – ešte nie je skubíkované
- ešte zostalo 10m3 brezy, čerešňa /25,-€/m3, za ťažbu 15,-€/m3, manipulácia 17,€/m3/
- došlo k výrubu stromov z urbárskej parcely - nedopatrením OLH boli označené na
výrub, nakoľko nie sú vyznačené hranice – ide o 2 ks stromov, obec dá urbárskej
spoločnosti 3 ks brezy
Odpady
– pri kontajneri sme umiestnili fotopascu z dôvodu, že je tam neustály neporiadok a tiež dochádza
k likvidácii kovového plota okolo ihriska
- firma KOSIT a.s. Košice by poskytla kontajnery na separovaný zber do každej domácnosti. Platbu
by obci rozložili na splátky, avšak podmienkou je uzatvorenie zmluvy na 5 rokov.
Združenie miest a obcí Vranov /ZMOVR/ – starosta obce informoval, že bol navrhnutý za člena
komisie pre životné prostredie v rámci ZMOVR
K bodu 3. a 4. Diskusia a Záver
Starosta obce Ing. Martin Ivan – informoval, že treba opraviť koše na multifunkčnom ihrisku – dali
sme si urobiť kalkuláciu – materiál epoxid cca za 377,- €/2ks , materiál-pozink 428,40 €/2ks –
navrhuje drahšiu verziu, je kvalitnejšia, poslanci OZ súhlasili s drahšou variantou.
Materská škola – Mgr. Mária Kriváková je PNS, na zastupovanie bola prijatá Mgr. Magdaléna
Sabová. S učiteľkou MŠ, p. Luciou Kováčovou, plánujeme ukončiť pracovný pomer dohodou
k 30.6.2019 zvyšnú časť dovolenky si povinne vyčerpá /po nástupe Mgr. Krivákovej/.
3

Tabuľa pri húfnici – poslancom OZ bol emailom zaslaný návrh – v diskusii sa poslanci zhodli, že
by bolo vhodné informácie doplniť o stručnú históriu a umiestniť info do dreveného rámu
Poslanec Vladimír Rozkoš navrhol oddychové sedenie k banskému vozíku
Poslanec Jozef Andrek sa vrátil k rozboru minerálneho prameňa nad obcou – umiestniť k prameňu
Starosta obce tlmočil požiadavku p. Mihoča /s.č. 55/ na úpravu cesty na družstvo kvôli veľkej
prašnosti – bolo by vhodné urobiť cestu poza sady /vstup pod obcou/ a túto využívať, prípadne by
pomohlo vysypanie drveným asfaltom
Poslanec Tadeáš Andrek – plánuje využívať spodný vstup na družstvo, aby jeho technika využívala
cestu poza sady
Poslanec Vladimír Rozkoš – navrhol upozorniť Agrodružstvo na nespokojnosť občanov s tým, že
živočíšna výroba sa na tunajšom hospodárskom dvore zrušila, pritom rozloha pozemkov v našej
obci, ktorú obhospodaruje družstvo je najväčšia, navrhuje prizvať predsedu družstva a túto
problematiku prediskutovať
Kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš – upozornil, že Agrodružstvo má vlastný podnikateľský zámer
V nasledovnej diskusii sa všetci zhodli na pozvaní predsedu Agrodružstva na najbližšie OZ
Výrub stromov – poslanec Vladimír Rozkoš vyjadril nespokojnosť s tým, že poslanci neboli jasne
informovaní, ktoré stromy sa vyrúbu, o stromoch pri škole nebola reč vôbec, taktiež je na zvážení,
či bolo vhodné zlikvidovať celú výsadbu v kruhovom záhone, pretože údržba trávnika bude
náročná. Starosta obce uviedol, že sa vyrúbali stromy, na ktorých výrub mala obec povolenie a aj to
nie všetky /park pri jednote/. Všetkým sa vyhovieť nedá, koľko ľudí toľko názorov, stromy sú už
vyrúbané,
išlo o prestárle stromy a máme podaný projekt na novú výsadbu. Nikto nemôže
povedať, že nevedel o úprave kruhového záhona, lebo zámer bol prednesený v pláne prác na rok
2019, čo vzalo OZ na vedomie uznesením a je to aj v zápisnici. Tiež upozornil na to, že časť rastlín
bola vyschnutá a neudržiavaná.
Poslanec Vladimír Rozkoš – upozornil, že tam už kedysi trávnik bol a tráva vysychala. Starosta
obce oponoval, že máme čerpadlo a nie je problém trávnik pravidelne zaliať a že až na dvoch
občanov má na tieto práce len pozitívne ohlasy.
Poslanec Vladimír Rozkoš - žiadal zverejniť Smernicu o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, aby
obecné zastupiteľstvo vedelo, ako má tento proces fungovať. Tiež žiadal, aby sa na práce najprv
pripravili dve - tri cenové ponuky. Starosta obce oponoval, že o všetkých prácach je OZ
informované a že je jeho prioritou podpora miestnych podnikateľov a remeselníkov. Žiadna
z investícii nepresiahla hodnotu, aby bolo potrebné verejne obstarávanie.
Poslanec Vladimír Rozkoš – vyjadril svoj nesúhlas s tým, aby financie získané z predaj dreva
z obecného lesa boli všetky použité na rekonštrukciu cesty nad obcou, nakoľko cestu zničili Lesy
SR š.p., zatiaľ navrhuje výtlky riešiť asfaltovou drťou a hľadať iné možnosti financovania
rekonštrukcie.
Ing. Jaroslav Gajdoš – vyjadril svoj názor, že oprava výtlkov asfaltovou drťou je málo trvácna
a navrhuje riadne zaasfaltovať
Starosta obce uviedol, že rozpočet na rekonštrukciu je vo výške 48 tis. eur a obec sa snaží situáciu
riešiť v spolupráci s Lesmi SR š.p. Tiež sa obec v súčasnej dobe snaží získať financie aj z iných
zdrojov. Obec musí počítať s tým, že do rekonštrukcie cesty bude musieť vložiť aj vlastné fin.
prostriedky. Zatiaľ máme 20t alfaltu a výtlky týmto opravíme.
Dni obce – kultúrny program zabezpečia skupina Traky, speváčka A. Servická, folklórny súbor
Bystrančan a deti MŠ a ZŠ
Konanie nasledujúceho zastupiteľstva bolo určené na 10.5.2019.
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala:

Mgr. Ingrid Rozkošová ............................................................
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Overovatelia: Bc. Katarína Lehetová
Vladimír Rozkoš

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

Ing. Martin Ivan
starosta obce
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