
 Zápisnica  
 zo  12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 11.1.2016  
 ___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,    Ing. Martin Ivan,  Ing. Andrea     

Kačkošová, Andrej Rozkoš 

Neprítomní: Pavol Haško 

Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík 

 

PROGRAM :  

 1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a   návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Schválenie Programu rozvoja obce 

7. Tvorba rozpočtu na r. 2016 /schválenie/ 

8. Rôzne – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

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  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a   návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Schválenie Programu rozvoja obce 

7. Tvorba rozpočtu na r. 2016 /schválenie/ 

8. Rôzne – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Hlasovanie:                 za:           6     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,                                                                 

Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. 

Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a   návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 
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6. Schválenie Programu rozvoja obce 

7. Tvorba rozpočtu na r. 2016 /schválenie/ 

8. Rôzne – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Andrej Rozkoš, Tadeáš Andrek, Jozef Andrek 

 

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

Jaroslav Gajdoš,  Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 

Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

 

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení 

 

Informáciu o plnení uznesení podal starosta obce Ing. Ján Krivák, ktorý konštatoval nasledovné:   

 

Uznesenie č. 63/2015 -  podpísané 

Uznesenie č. 64/2015 -  podpísané 

Uznesenie č. 65/2015 – podpísané -  starosta rozprával s p. Ivanom  S. , ktorý konzultoval problém 

s právničkou, ktorá by pripravila podklady za cca 200,-€.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – má informácie, že problém je už údajne vyriešený 

Uznesenie č. 66/2015 – podpísané 

Uznesenie č. 67/2015 – podpísané 

Uznesenie 68/2015 – podpísané 

Uznesenie  69/2015 - podpísané 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

- Začali sme pripravovať banský vozík na atrakciu 

- Pripravujeme smrekové drevo na obnovenie bunkra, kde bol údajne počas vojny 

a prečistíme aj zákopy 

- Stolnotenisový turnaj sa pripravuje 

- Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce by sme zorganizovali beh obcou. Miestna 

organizácia Matice slovenskej /MS/ pozve zástupcov okresnej organizácie MS, Mgr. Jozef 

Niko osloví p. Kasardu. Ďalším pozvaným by bol p. Bomer. Začiatok podujatia by bol 

o 9.00 h. Súčasťou podujatia by bola aj strelecká súťaž.  

 

K bodu 6 Schválenie Programu rozvoja obce 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval, že je potrebné schváliť dokument Program rozvoja 

obce /ďalej len PRO/, ktorý je tiež povinnou prílohou k podaniu žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok /ďalej len NFP/. Poslanci obdržali návrh tohto dokumentu, spracovaný bol Ing. 

Michalom Dvorjakom.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, či ide o záväzný dokument a či je možné ho doplniť, 

pretože by mal niekoľko pripomienok a návrhov na doplnenie.  

Poslanec Jozef Andrek – rozprával sa s Ing. Dvorjakom a dokument je možné doplniť a pozmeniť 

Poslanec Tadeáš Andrek – v návrhu sú určité veci, ktoré by tam nedával, napr. chodníky, kamerový 
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systém, preto má tiež určité pripomienky. 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – potrebujeme tento dokument schváliť, lebo uznesenie je prílohou 

žiadosti o NFP. Do predloženého návrhu PRO je možné aj dodatočne zapracovať zmeny, doplnky 

a pripomienky, ktoré máme. Starosta obce odporučil poslancom, aby dali svoje  pripomienky do 

konca mesiaca januára, aby ich spracovateľ PRO mohol zapracovať do návrhu, doplnený PRO nám 

zašle späť na odsúhlasenie.  Obecné zastupiteľstvo schválilo Program rozvoja obce Hermanovce 

nad Topľou uznesením č.71/2016  a zároveň prijalo uznesenie č. 72/2016, v ktorom odporučilo 

starostovi obce zaktualizovať PRO do konca mesiaca januára 2016.   /uznesenia sú uvedené na 

samostatných listoch/. 

 

K bodu 7  Tvorba rozpočtu na rok 2016-schválenie 

V tejto časti pracovníčka obce Mgr. Ingrid Rozkošová konkretizovala  jednotlivé položky príjmovej 

aj výdavkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom prijmovej položky za predaj dreva, s ktorou sa 

v uvedenom návrhu v r. 2016 nepočíta, pričom v minulom roku sme príjem mali, minule sme 

spomínali prerezávku briez v lokalite oproti vodárni.  Taktiež sa zastavil pri príjmovej položke za 

vývoz odpadov, nakoľko sme na minulom zasadnutí uvažovali o zvýšení poplatku za vývoz 

komunálneho odpadu. Pracovníčka obce Ingrid Rozkošová odpovedala, že príjem za vývoz 

komunálneho odpadu sme ponechali na rovnakej úrovni ako v minulom roku z dôvodu, že sme 

neupravili príslušné VZN. Upraviť sadzby môžeme kedykoľvek počas roka, najneskôr do 15.12. 

aby nadobudlo účinnosť od 1.1.2017.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš navrhol v priebehu roka prehodnotiť jednotlivé VZN, ktoré má obec 

prijaté a ak je to potrebné, tak ich zaktualizovať. 

Poslanec Tadeáš Andrek – znova sa  prikláňa k možnosti realizovať vývoz odpadov 

prostredníctvom obce Bystré, čo by malo byť lacnejšie pre nás. 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – rozprával sa so starostom obce Bystré, podľa jeho slov, zatiaľ 

nemajú vybratú kompetentnú osobu, ktorá bude mať na starosti zberný dvor. K odpadom sa ešte 

vrátime na nasledujúcich zasadnutiach, nakoľko začne platiť nový zákon o odpadoch od 1.7.2016. 

Čo sa týka príjmu za drevo kontrolórka obce Ing. Viera Hanková sa vyjadrila, že nie je nutné 

zakomponovať tieto príjmy do rozpočtu, keď sú pochybnosti o tom, či ich obec dosiahne. 

V prípade, že takéto príjmy obec dosiahne, následne upravíme rozpočet.  

Poslanec Tadeáš Andrek - navrhol drevo z prípadnej  prerezávky dať občanom obce, určiť cenu za 

PV3S (napr. 40€-50€), pričom každý by si prichystal drevo sám. Ide o staré brezy, ktoré je najvyšší 

čas zrezať.  

Poslanec Andrej Rozkoš – taktiež si myslí, že je najvyšší čas v tejto lokalite urobiť prerezávku 

a vyčistiť ju 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – ľudia majú záujem o drevo, avšak výrub je  potrebné ošetriť 

prostredníctvom OÚ, odbor životného prostredia, treba uvažovať, čo potom s holorubmi, je to dosť 

náročné. Taktiež výrub možno realizovať len mimo vegetačného obdobia.  

Poslanec Tadeáš Andrek – treba urobiť brigádu, tak ako to robí Urbárska spoločnosť, brezy 

ponechať a tŕnie vyrezať, zaoberať sa tým je potrebné. Alebo každý záujemca o drevo bude 

podmienený vyčistením parcely od tŕnia 

Poslanec Jozef Andrek – súhlasí s tým, len je potrebné nájsť kľúč ako to zrealizovať 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – v súvislosti s prerezávkou je potrebná určiť aj zodpovednú osobu, 

ktorá bude túto činnosť riadiť a dozerať na výrub.  

Poslanec Tadeáš Andrek – sú tu poslanci, ktorí by si mohli túto činnosť zobrať na zodpovednosť, on 

sám s tým nemá problém 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – poslancov by do toho nezainteresovával, pretože máme 

zamestnancov obce na to 

Poslanec Andrej Rozkoš – zdieľa názor, že poslanci by mohli vymeriavať  

Poslanec Ing. Martin Ivan – taktiež je za to, že poslanci by sa na tom mohli podieľať 

Starosta Ing. Ján Krivák – rozpravu ukončil tým, že prerezávkou sa budeme zaoberať 

v nasledujúcom období 
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Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu poslanec Ing. Martin Ivan – pozastavil sa na položke za plyn, 

ktorá je rozpočtovaná v rovnakej výške ako v minulom roku a mali sme ušetriť keď obec zmenila 

dodávateľa.  

Hlavná kontrolórka Ing. Viera Hanková – bolo by vhodné porovnať ponuky rôznych dodávateľov. 

V našom prípade aj keď zaplatíme sprostredkovateľský poplatok tak obec má lacnejší plyn. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – netvrdí, že starosta urobil zlú vec, len má výhrady voči tomu, že obec 

vyplatila sprostredkovateľský poplatok vopred. Je potrebné dať pozor na výpovedné lehoty.  

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák- Zmluva s novým dodávateľom plynu je uzatvorená na dobu určitú do 

30.11.2016 a v prípade, že obec zmluvu nevypovie tak sa zmení na dobu neurčitú. Môžeme ju 

vypovedať.  

V tejto súvislosti  poslanci prijali uznesenie č. 73/2016 , ktorým požadovali zrušiť zmluvu s fy 

VEMEX ENERGO s.r.o. /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvo nasledovné žiadosti o dotácie na rok 2016:  

1. OZ - Klub priateľov historických vozidiel – príspevok na PHM na uskutočnenie cesty po 

balkánskych krajinách – poslanci uznesením č. 74/2016 schválili príspevok vo výške 500,-€ 

/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

2. Jozef Ondič – na podporu športu – uznesením č. 75/2016 /uznesenie  je uvedené na 

samostatných listoch/ obecné zastupiteľstvo schválilo čiastku 1000€, ktorú podmienilo 

pomocou pre obec pri kosení. Starosta obce informoval, že p. Ondič v minulom roku 

poskytol pomoc pri osvetlení multifunkčného ihriska 

3. Miestna organizácia Matice slovenskej /ďalej MS/ – na činnosť 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – spomínali sme, že členovia miestnej organizácie MS by si 

mohli zobrať na starosť udržiavanie pamätníka a jeho  okolia, tiež by mohli premiestniť 

tabuľu z budovy OcÚ, týkajúcu sa vypálenia obce na vhodnejšie miesto.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – má za to,  že poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce  

by mali byť viazané na nejaký účel. Navrhol, že by sme mohli umiestniť maľovanú mapu 

hermanovského chotára v centre obce-na námestí.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – osloví MS, aby konkretizovali účel, na ktorý budú fin. prostriedky 

použité. V minulom roku sa čistili miestny potok a tiež zorganizovali program pri príležitosti 

výstupu na Šimonku. Poslanci v súvislosti s MS  prijali uznesenie č. 76/2016 /uznesenie je uvedené 

na samostatných listoch/. 

4. Zväz včelárov – 500€  - na na ošetrovanie a udržanie plochy na ktorej sa pestujú medonosné 

rastliny a na výsadbu stromov  - uznesením č.  77/2016 poslanci schválili dotáciu vo výške 

500€  /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

5. RK cirkev – 2000€   na opravu časti strechy kostola – uznesením č. 78/2016 obecné 

zastupiteľstvo schválilo požadovanú čiastku vo výške 2000€. /uznesenie je uvedené na 

samostatných listoch/. 

6. Ján Puchein – ZŤP – zakomponované v rozpočte 

7. PZ LIPINY Hanušovce n.T. – príspevok na materiálnotechnické  zabezpečenie „Spoločného 

posedenia poľovníkov a priateľov poľovníctva“ – poslanci uznesením č. 79/2016 schválili 

príspevok vo výške 30€.  

 

Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu poslanci upravili predložený návrh takto:  

 

Pol. 0451 633006  čiastka 7.500,-€  upravená na 6.900€ 

Pol. 0451 637004  čiastka        0,-€ upravená na 600€ 

Pol. 0820 642001  čiastka    450,-€ upravená na 480€ /+30€ príspevok PZ Lipiny/ 

Pol. 0840 633006  čiastka   350,-€          upravená na 650€ /+300€ osvetlenie parkoviska 

na cintoríne na šarišskej strane/ 

Pol. 0840 642007       čiastka   500,-€           upravená na 2.500€ /+2000€ dotácia R-K cirkvi/ 

Aby bola zabezpečená vyrovnanosť schváleného rozpočtu zvyšnú čiastku vo výške 4.406,34€ 

poslanci rozdelili takto:  
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      Pol. 0912 635006  schválená čiastka  500,-€  oprava garáže pri ZŠ 

      Pol. 0912 635006  schválená čiastka 3.906,34€              šatne pre žiakov ZŠ 

 

Poslanci nakoniec schválili na rok 2016 vyrovnaný rozpočet /s výhľadom na roky 2017 a 2018/ – 

príjmy aj výdavky v celkovej výške 281.391,64 € uznesením č. 80/2016, písm. A,B,C,D /uznesenie 

je uvedené na samostatných listoch/. 

 

Bežné príjmy       276.888,- € 

Kapitálové príjmy       0,-.€ 

Príjmové finančné operácie /použitie rezervného fondu/         4.503,64 € 

Bežné výdavky      269.388,-€ 

Kapitálové výdavky        12.003,64 € 

Výdavkové finančné operácie     0,-€ 

 

K bodu 8 a 9 Rôzne+Diskusia 

 

Starosta obce, Ing. Ján Krivák,  informoval, že p. Peter by v krajnom prípade ešte zotrval vo funkcii 

správcu domu smútku, ak by sme zvážili zvýšenie odmeny na 50,-€ za jeden pohreb.  V súčasnosti 

správca poberá 40,-€ za jeden pohreb, pozostalí platia 40,-€ za použitie domu smútku a 5,-€ za sálu 

v kultúrnom dome pri usporiadaní karu.  

Poslanec Jozef Andrek – navrhol zvýšenie poplatku za sálu v tomto prípade z 5,-€ na 10,-€ 

a zároveň zvýšiť odmenu správcovi domu smútku na 50,-€. Taktiež navrhol z praktických dôvodov 

do domu smútku umiestniť „krabičku“ na peniaze, ktoré ľudia dávajú namiesto kvetov. Poslanci 

s týmto návrhom súhlasili a prijali uznesenie č. 81/2016    /uznesenie je uvedené na samostatných 

listoch/. 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – upozornil na to, že na ceste pri s.č. 112 je poškodená klenba cesty 

 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – poslancom bol predložený návrh prevádzkového 

poriadku multifunkčného ihriska – poslanci schválili prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

v navrhnutom znení uznesením č. 82/2016    /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 26.2.2016 o 18.00 hod. – 

uznesenie č. 83/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

 

K bodu 9 Záver 

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

 
 

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

 

        

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

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Tadeáš Andrek     .............................................. 

Jozef Andrek                 ............................................... 

Andrej Rozkoš    ................................................ 


