Zápisnica
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad Topľou
konaného dňa 14.10.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Martin Ivan, starosta obce
Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, Ing. Andrea
Kačkošová, 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. Organizačný poriadok /OZ berie na vedomie/, VZN 7/2019
3. Témy a termín pre verejné zhromaždenie-vyhodnotenie ankety, príprava podkladov
4. Rôzne – plnenie rozpočtu k 09/2019, výrub stromov na cintoríne, deň úcty k starším, notifikácie
sms, projekty...
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 7 a OZ je uznášaniaschopné.
B.
Zapisovateľka: Mgr. Ingrid Rozkošová
Overovatelia: Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník
C. Predložený program bol schválený.
D. Zápisnica + uznesení z predchádzajúceho zasadnutia – uznesenia podpísané a vzaté na vedomie.
E. Správa o činnosti
- uskutočnila sa kontrola SOI týkajúca sa energetickej hospodárnosti budov t.j. kultúrneho domu
- kontrola NKÚ – postupne dopĺňame chýbajúce dokumenty
- s spolupráci s obcou Bystré sa konal spoločný peší pochod „Spolu pre zdravie“
- vypracovaný evakuačný plán školy – potrebné doplniť 2 ks hasiacich prístrojov
- zaradenie DHZ do kategórie B pre rok 2020
- sú doručované objednané veci zakúpené z dotácie pre DHZ
- MŠ je prihlásená do programu „Dajme spolu gól“ , mali by sme obdŕžať tričká, lopty, kužele,
prekážky – cvičenie s deťmi by malo trvať 45 minút do týždňa a odmena z rozpočtu obce je 50,-€,
futbalový zväz prispieva tiež 50,-.€. Na budúci rok to bude 200,-€ z obce a 200,-€ futbalový zväz
- pracovníci obce sa zúčastnili Dňa samosprávy
- starosta obce sa zúčastnil otvárania novej linky v ZEOCEM Bystré, pracovnej cesty Bystřicko
a zasadnutia Mikroregiónu Oblík
- uskutočnilo sa stretnutie MAS – valné zhromaždenie je plánované 24.10.2019
- uskutočnilo sa stretnutie s p. Mihočom ohľadom cesty na družstvo – zúčastnili sa ho okrem p.
Mihoča poslanci Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš a Tadeáš Andrek a predseda Agrodružstva Ing.
Košč – prijaté riešenie, že do konca roka bude sprevádzkovaný vstup cez spodnú bránu
- stretnutie s p. Bartekom z firmy KOSIT a.s., ktorá nám vyváža odpad – aj po rozhovore so

starostom obce Bystré sme podpísali zmluvu na ďalšiu spoluprácu na 1 rok s firmou Kosit a.s.
z dôvodu, že inak by pre nás nevykonávali ani separovaný zber. Veľkokapacitné kontajnery by sme
umiestnili pôvodné opravené a vyvážala by nám obec Bystré
- dostali sme pokyn na vypratanie skladu CO – zatiaľ sú ochranné prostriedky ešte u nás
- pre žiakov ZŠ a deti MŠ vystúpili dve divadielka, obec prispela čiastkou 38,-€
- vykonané obkopanie budovy kultúrneho domu kvôli vzlínajúcej vlhkosti – drenáž, odvodnenie,
styrodur, nopová fólia a zásyp kameňom
- kosenie verejných priestranstiev
- zvoz dreva
- údržbárske práce
- spustenie plynových kotlov v škole + domontovaný vnútorný termostat
- zber papiera v ZŠ a MŠ – vyzbierané 150 kg papiera
- fyzická inventúra vozidla IVECO a záchranného vozíka vo Vranove n.T.
- vyzbieranie odpadkov z cintorína a okolia „Ščevice“
- vývoz veľkokapacitných kontajnerov
- dolaďovanie obecného rozhlasu
- príprava akcie pre dôchodcov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
- anketa poroznášaná, pozbieraná a vyhodnotená

Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou b e r i e n a v e d o m i e správu
o činnosti.
Hlasovanie:
počet mená poslancov
7
Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová,
Za:
Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír
Rozkoš, Peter Rozkoš
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2. Organizačný poriadok /OZ berie na vedomie/, VZN 7/2019
Predložený organizačný poriadok obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 63/2019
Starosta obce informoval OZ, že vydaný Poriadok odmeňovania bol prerokovaný so
zamestnaneckým dôverníkom Mgr. Rozkošovou /zamestnanecký dôverník bol zvolený
zamestnancami/

Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou b e r i e n a v e d o m i e organizačný
poriadok obce Hermanovce n.T.
Hlasovanie:
počet mená poslancov
7
Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová,
Za:
Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír
Rozkoš, Peter Rozkoš
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
Návrh VZN č. 7/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou bolo
zverejnené na webovej stránke obce a na úradných tabuliach.
Starosta obce na dotaz V. Rozkoša informoval, že ZŠ navštevuje 23 žiakov a v MŠ je prihlásených
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20 detí, zatiaľ ich chodí 18, ostatní by mali nastúpiť od nového roka.
3. Témy a termín pre verejné zhromaždenie-vyhodnotenie ankety, príprava podkladov
Termín verejného zhromaždenia bol určený po dohode na 15.11.2019 o 18.00 hod.
Vyhodnotenie ankety - v prílohe č. 1 zápisnice
Starosta obce predložil poslancom prepočet koľko obec vyberie na poplatku za vývoz odpadu
a koľko bude mať obec náklady na vývoz. Pre rok 2020 je predpoklad pri ponechaní poplatku /8,€/osobu/ kal. rok/ by obec doplácala 52,5%, pri poplatku 10,-€ obec by doplácala 43,7% a pri
poplatku 12,-€ by obec doplácala z rozpočtu 32,5%. Po diskusii sa poslanci zhodli na návrhu výšky
poplatku za vývoz odpadu pre rok 2020 na 10,-€.
Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová namietala, prečo nebola anketa anonymná. Myslí si, že by sa
vyjadrilo viac domácnosti v prípade anonymity
Starosta odpovedal, že táto anketa k ničomu nezaväzuje, nepovažoval to teraz za potrebné, do
budúcna môžeme uvažovať aj o anonymnej ankete a nechcel, aby to skĺzlo do osobných osočovaní.
Vrátilo sa skoro 60% vyplnených ankiet, čo považuje za veľmi dobré. Anketa z jeho pohľadu
neobsahovala nič také, aby ľudia nemohli slobodne vyjadriť svoj názor. Boli tam aj otázky, ktoré
aby boli vyhodnotené správne boli viazané na domácnosť ako počet členov v domácnosti či počet
psov v domácnosti a pod.
ANKETA: V rámci diskusie boli vznesené spoločné návrhy, ktoré budú následne od
prezentované na verejnom zhromaždení. Do ankety sa zapojilo 102 zo 175 domácností čo je 58,3%.
Bod 1. Dohovor majiteľovi psa, po opakovanom nerešpektovaní zákazu voľného pohybu psa
udelenie pokuty na základe porušenia VZN, prípadne privolanie odchytovej služby s následným
vyúčtovaním poplatku za odchyt majiteľovi odchyteného psa
Bod 2. V blízkej dobe budú z obce odstránené 1100 L nádoby patriace spoločnosti KOSIT, nakoľko
má obec zavedený vrecový zber separovaného odpadu budú do budúcnosti využívane vrecia resp.
farebné 120L/240L nádoby v každej domácnosti. Financovanie týchto nádob bude na základe
schváleného rozpočtu pre rok 2020 (jedna nádoba cca 25€ x 175 domácnosti = 4375€).
Bod 3. Poplatok na jednu osobu pre rok 2020 za vývoz odpadu – 10€/rok. Zľavnený poplatok –
7€/rok (študenti zdržujúci sa počas týždňa na internátoch, osoby pracujúce na turnusoch,
v početných domácnostiach každý 6., 7., ....x-ty člen)
Bod 4. Veľké kontajnery spoločnosti KOSIT budú odstránene pre ich malú kapacitu, obec bude
využívať vlastné opravené kontajnery. Zatiaľ sú opravené dva, ktoré budú minimálne do apríla 2020
umiestnene pri novom cintoríne na šar. strane a pri družstve. V tomto období resp. až do opravy
ďalších kontajnerov nebude veľký kontajner umiestnený na hornom konci ani dole pri ihrisku (kde
ho do značnej miery napĺňajú aj obyvatelia z iných obcí).
Bod 5. Do územného plánu obce zakomponovať oba varianty ciest (aj za sadmi aj prerezaním
sadov), doplniť chodníky k domu smútku, Bystré-Hermanovce n/T, popri hlavnej ceste, úprava
ďalších možnosti výstavby ako napr. stavby do 25m2 v záhradách, ....
Bod 6. Vodojem bude financovaný zo zdrojov VVS a.s., hľadať spoločnú dohodu medzi obcou +
VVS + urbariátom.
Bod 7. Informovanosť od obecného úradu je považovaná za dostatočnú, aj keď vždy je čo
zlepšovať.
Bod 8. Spôsob podávania informácii – podľa potreby sa zavedú/nezavedú sms notifikácie.
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Bod 9. Iné podnety budú od prezentované na verejnom zhromaždení.

4. Rôzne – plnenie rozpočtu k 09/2019, výrub stromov na cintoríne, deň úcty k starším,
notifikácie sms, projekty...
Plnenie rozpočtu – informovanie poslancov o plnení rozpočtu k 27.9.2019 – zaslané každému na
email. Zároveň bol upravený rozpočet podľa navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 3/2019
uznesením č. 64/2019.

Uznesenie č. 64/2019
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. 3/2019
v prílohe na základe predloženého návrhu.
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, Vladimír
Rozkoš, Peter Rozkoš

Výrub drevín na šarišskej strane na cintoríne – starosta informoval, že sa uskutoční výrub 40 ks
stromov na cintoríne na šar. strane a z peňazí, ktoré máme z projektu Zelené obce Slovenska sa tam
posadia nové borovice v počte 40.
Poslanec Vladimír Rozkoš – podľa jeho názoru je tento výrub nešťastným riešením, myslí si že sa
bolo treba opýtať aj občanov, nielen vyrúbať zdravé stromy preto, že máme peniaze. Bol sa na to
pozrieť a sú tam len asi 3 stromy ktoré schnú a je vhodné ich vyrúbať. Zastáva názor, že vyrúbať
zdravé stromy v takom rozsahu a sadiť nové je nesprávne. Takéto projekty do budúcna nebude
podporovať, lebo si myslí, že je to nezmyselné. Taktiež uviedol, že bolo prezentované, že to bude
zadarmo bez spolu účasti ale doposiaľ to obec stálo už 1.000,-€ projekt a 900,-€ práce. Opýtal sa,
koľko bude stáť obec výrub na cintoríne, kto bude nové stromy sadiť a či bolo povolenie na výrub
týchto stromov v pôvodnom rozhodnutí.
Starosta obce na to reagoval, že poslanci o projekte vedeli , materiály dostali na email, táto vec sa
už riešila ešte v marci 2019, bolo sa treba vyjadriť vtedy keď sa projekt schvaľoval, aj keď
rešpektuje tento názor. Starosta obce v tom nevidí problém, uviedol, že niektorí občania už aj
v minulosti chceli tieto stromy odstrániť, aby nespadli na hroby. Stromy sú aj choré a hlavne
prerastené. Aj keď tento projekt nie je celkom správny, nemyslí si že je nezmyselný, stále bude
prezentovať názor, že stromy môžu spadnúť na hroby, preto to riešil, do projektu sa chcel zapojiť,
pretože sa mu to zdalo rozumné. Spoluúčasť projektu je 0%. Financie sú na prípravu projektu a jeho
realizáciu ako aj v iných projektoch, kde je spoluúčasť minimálne 5% a viac. Čo sa týka náhradnej
výsadby Slovenská agentúra životného prostredia má vy súťaženú firmu, ktorá to bude realizovať.
Koľko nás bude stáť plánovaný výrub zatiaľ nevieme. Na výrub týchto stromov bolo vydané nové
povolenie obcou Petrovce. Nebolo to riešené v pôvodnom rozhodnutí, lebo sa nevedelo či bude
projekt úspešný. Keď že boli obci pridelené financie na daný projekt, požiadal o vydanie nového
rozhodnutia.
V. Rozkoš odpovedal, že v zaslaných materiáloch si plochu na cintoríne nevšimol, preto sa
nevyjadril a je to žiaľ jeho chyba.
Starosta obce zopakoval, že materiály mali všetci poslanci k dispozícii a všetky ich návrhy na
4

zmenu projektu boli zakomponované do projektu, ktorý bol podaný a následne schválený.
Deň úcty k starším – pre dôchodcov sme zakúpili dáždnik s erbom obce+utierku na okuliare, 29
dôchodcov malo v tomto roku okrúhle jubileum a títo dostanú naviac plaketu. V programe vystúpia
deti MŠ a ZŠ, súbor Bystrančan s kapelou BASAWEL, Únia žien zabezpečí prípravu jedla,
pracovníčky obecného úradu zabezpečia prezentáciu a podpisy dôchodcov do kroniky , poslanci OZ
by mohli doručiť darček tým dôchodcom, ktorí sa nezúčastnia podujatia.
Projekty
- detské ihrisko bude realizovať firma Veríme v zábavu s.r.o. z Trenčína do konca októbra 2019
- prišla už dotácia 3.000,-€ na stroje do posilňovne
- Zelené obce Slovenska – zmluva na dotáciu podpísaná, zatiaľ nie sú financie na účte obce
- pripravuje sa žiadosť na zberné dvory – na traktor s vlečkou – žiadosť bola pripravovaná aj v r.
2018 a zostala neuhradená, preto bude treba doplatiť
- SFZ podpísaná zmluva ,,Dajme spolu gól“
- riaditeľstvo správy ciest požiadalo o vysporiadanie pozemkov II. a III. Triedy – jedná sa o časť
pod obcou, kde sa pôvodne uvažovalo s výstavbou bytovky
- je potrebné upratať na družstve a predlžiť kanalizačnú rúru pri družstve – poslanci odsúhlasili
zakúpenie plastovej vystuženej rúry v hodnote 1.240,-€.
- chodník na cintorín na šar. strane – poslanec V. Rozkoš pripomenul, že je to pre obec dôležité
a potrebné zrealizovať. Starosta obce uviedol, že je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy,
predbežné jednanie s p. Liptákovou už prebehlo. Tiež je potrebné usporiadať aj vlastnícke vzťahy
v prípade realizácie chodníka pod obcou.
- klzisko – Ing. Ščepita vytýčil vlastnícke vzťahy, do konca roka sa to nestihne vysporiadať, tak túto
zimu to necháme tak ako doposiaľ, zároveň starosta navrhol urobiť klzisko medzi školou
a ihriskom
- starosta informoval, že smerom na chatu zostala ešte čerešňa a jelša, o ktoré nemá nikto záujem,
tak by sa mohlo ponúknuť za cenu vo výške nákladov na ich ťažbu /15,-€/m3/ - s týmto návrhom
všetci poslanci súhlasili.
Sms notifikácie - podľa prepočtov by to obec mohlo stáť cca 23,-€/mesačne
5. Diskusia
Ing. Jaroslav Gajdoš – keďže je problém s výberom riaditeľky MŠ, navrhol mať len jedného
riaditeľa a to základnej školy a z učiteliek MŠ by bola len zástupkyňa riaditeľa a ušetrili by sa aj
finančné prostriedky.
Starosta obce reagoval, že Mgr. Čabalová je zatiaľ poverená riadením MŠ, podľa slov starostu pri
výberovom konaní presvedčila radu školy, bola prijatá a poverená riadením na skúšku. Starosta
obce vyjadril s jej prácou spokojnosť a čo sa týka ušetrenia finančných prostriedkov ide
o zanedbateľnú čiastku. Verí, že pri najbližšom výberovom konaní, ktoré sa plánuje v januári 2020
sa prihlási a bude úspešná.
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala:

Mgr. Ingrid Rozkošová ............................................................

Overovatelia: Tadeáš Andrek

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

Ján Pivovarník

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

Ing. Martin Ivan
starosta obce
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