
Zápisnica 
z  1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce 

nad Topľou konaného dňa 12.12.2014   
___________________________________________________________________________

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce

                           Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. 
Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš

Neprítomní:      --- 
Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce 

                           Viera Lehetová, predseda miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy

    Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík

                            
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej 
volebnej komisie) .
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov
9. Rôzne
10. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ  otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a následne 
zaznela hymna Slovenskej republiky. Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  7 
a OZ je uznášania schopné.

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Ingrid Rozkošová. 

K     bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu  
a)  Predsedkyňa  miestnej  volebnej  komisie  pre  voľby  do  orgánov  samosprávy  obce  p.  Viera 
Lehetová  oboznámila  všetkých  zúčastnených  s  výsledkami  volieb   a  následne  boli  odovzdané 
osvedčenia  o  zvolení  novozvolenému  starostovi  a  poslancom  novozvoleného  obecného 
zastupiteľstva. 
b)+c) Novozvolený starosta zložil predpísaný sľub  a  sľub zložili aj všetci novozvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva. 
d) Starosta obce sa prihovoril prítomným, kde poďakoval za prejavenú dôveru. 



Uznesenie č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou
A . b e r i e   n a   v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e,  ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Krivák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol 
Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš

 Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0 ---
Zdržal sa: 0 ---
Neprítomní: 0 ---

K     bodu 4.   Schválenie programu,  overovateľov zápisnice a zriadenie návrhovej komisie  
a) Poslanci pristúpili k schváleniu programu. 
Návrhy poslancov:
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš navrhol doplniť do programu nasledovné: 
- schválenie návrhovej komisie   - doplniť bod 4 
- diskusia     - doplniť bod 9
         
Obecné zastupiteľstvo Obce Hermanovce n/T schvaľuje program rokovania s navrhnutými 
zmenami a doplnkami: 
Hlasovanie:                     za:          7     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

         Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 
         Andrej Rozkoš/                              

                                         proti :     0                                      
                                         zdržal sa:   0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa 
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej 
volebnej komisie) 
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu,  overovateľov zápisnice a zriadenie návrhovej komisie 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov



9. Rôzne + diskusia
10. Záver

b) Určenie overovateľov  zápisnice:  Ing. Andrea Kačkošová, Pavol Haško
 
Hlasovanie:                     za:          7     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

         Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 
         Andrej Rozkoš/                              

                                         proti :     0                                      
                                         zdržal sa:   0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0

Overovatelia zápisnice schválení. Zároveň obecné zastupiteľstvo prijalo zásadu, aby zápisnice zo 
zasadnutí OZ boli overené do 7 dní odo dňa zasadnutia a uznesenia zo zasadnutí podpísané 
starostom do 10 dní.  

c) Návrhová komisia:        Ing. Jaroslav Gajdoš, Andrej Rozkoš, Tadeáš Andrek
Hlasovanie:                     za:          7     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

         Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, 
         Andrej Rozkoš/                              

                                         proti :     0                                      
                                         zdržal sa:   0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

Uznesenie č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  u r č u j e  overiť zápisnice zo zasadnutí OZ 
do 7 dní odo dňa zasadnutia a  prijaté uznesenia podpísať starostom do 10 dní. 
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0 ---
Zdržal sa: 0 ---
Neprítomní: 0 ---

                                                               

 K bodu 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo  navrhlo ako poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva p. Jozefa Andreka. 
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 6 Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, 

Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej 
Rozkoš

Proti: 0 ---
Zdržal sa: 1 Jozef Andrek
Neprítomní: 0 ---



Uznesenie č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou
p o v e r u j e
poslanca  Jozefa Andreka  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 K bodu 6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo  zriadilo nasledovné komisie: 
1. Komisia na ochranu verejného záujmu
2. Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
3. Komisia pre kultúru, školstvo a šport
4. Komisia finančná a správy majetku
5. Komisia pre životné prostredie

počet mená poslancov
Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0 ---
Zdržal sa: 0 ---
Neprítomní: 0 ---

Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou
A . z r i a ď u j e   komisie, a to  

1. Komisia na ochranu verejného záujmu
2. Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
3. Komisia pre kultúru, školstvo a šport
4. Komisia finančná a správy majetku
5. Komisia pre životné prostredie

B . v o l í
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu  - Ing. Andrea Kačkošová
b) členov komisie : 
    poslancov : Ing. Martin Ivan, Pavol Haško
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0 ---
Zdržal sa: 0 ---
Neprítomní: 0 ---

 C . v o l í

a) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností  -  pre šarišskú 
stranu - Ing. Jaroslav Gajdoš
b) členov komisie : 
    poslancov: Pavol Haško, Andrej Rozkoš
    



c) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností - pre zemplínsku 
stranu - Jozef Andrek
d) členov komisie : 

poslancov: Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

D . v o l í
a) predsedu komisie  pre kultúru, školstvo a šport - Ing. Martin Ivan
b) členov komisie : I
     1. poslancov: Ing. Andrea Kačkošová, Tadeáš Andrek, Andrej Rozkoš,

 2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Božena Ungradyová, 
     Mária Kriváková, Katarína Mičková, Mgr. Magdaléna Sabová   

 

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

                                                                           

E . v o l í
a) predsedu komisie finančnej a správy majetku - Ing. Jaroslav Gajdoš
b) členov komisie : 
     poslancov - Pavol Haško, Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová
     

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0



F . v o l í

a) predsedu komisie pre životné prostredie - Andrej Rozkoš
b) členov komisie : 
     poslancov  -  Tadeáš Andrek, Pavol Haško
    

 
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

 

Poslanci zároveň odporučili osloviť občanov Vladislava  Liptáka, Vladimíra Kriváka  a Petra 
Rozkoša a v prípade ich súhlasu doplniť komisiu životného prostredia  o týchto ľudí. 

K bodu 7. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov
a) V tomto bode pracovníčka obecného úradu oboznámila poslancov s legislatívnymi predpismi na 
základe  ktorých   obecné  zastupiteľstvo  určuje  plat  starostu  (§  11,  ods.  4  zákona  369/1990  o 
obecnom zriadení a zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v z.n.p.). Podľa § 3 odsek 1 zákona č. 253/1994 Z.z. patrí starostovi obce 
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku 
podľa § 4, ods. 1. S ohľadom na počet obyvateľov obce v prípade našej obce ide o koeficient 1,65. 
Plat  starostu  nemôže  byť  nižší  ako  je  ustanovené  v  §  3  ods.  1  citovaného  zákona  a  obecné 
zastupiteľstvo  môže  tento  plat  rozhodnutím  zvýšiť  až  o  70%.  Doterajší  plat  starostu  obce 
Hermanovce n.T. bol stanovený v súlade s § 4, ods. 2, zvýšený o 39%. Každý poslanec jednotlivo 
sa  vyjadril  k uvedenému.  Poslanec  Pavol  Haško  navrhoval  ponechať  plat  starostu  v doterajšej 
výške, ostatní poslanci navrhli schváliť starostovi obce základný plat bez navýšenia. 
 

Poslanci OZ schválili s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu plat starostu obce Hermanovce 
n.T.  v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 253/1994 ako súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 a násobku 1,65 vo výške 1.360€

Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  u r č u j e
 
v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje plat starostovi obce Hermanovce nad Topľou  v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 
253/1994  Z.  z.  o právnom postavení   a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest 
v znení neskorších predpisov, a to: 
súčin  priemernej  mesačnej  mzdy zamestnanca  v  národnom hospodárstve  vyčíslenej  na  základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku  1,65 s účinnosťou odo dňa 
zloženia sľubu. 



Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej 
Rozkoš

Proti: 1 Pavol Haško
Zdržal sa: 0 -
Neprítomní: 0 -

b) Zásady odmeňovania poslancov OZ – obecné zastupiteľstvo schválilo v tejto časti „Zásady 
odmeňovania poslancov v obci Hermanovce nad Topľou“. Odmena poslancom OZ bola stanovená 
paušálnou čiastkou vo výške 15,-€ mesačne, pričom táto odmena bude spracovávaná a  vyplácaná 
polročne. 

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e  „Zásady odmeňovania 
poslancov v obci Hermanovce nad Topľou“ s účinnosťou od 12.12.2014.

Hlasovanie:   
počet mená poslancov

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

K     bodu 8. Rôzne + diskusia  

Poslanec Ing. Martin Ivan
 – upozornil na povinnosť zverejňovania dokumentov na webovej stránke obce a žiadal o nápravu 
zo strany obce,  teda zverejňovať zmluvy, faktúry, objednávky a taktiež zápisnice zo zasadnutí OZ 
- žiadal v pravidelných intervaloch informovať poslancov o stavoch finančných prostriedkov na 
bankových účtoch obce  
- poukázal na to,  že chýba osvetlenie na multifunkčnom ihrisku a navrhol jeho realizáciu

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš 
– vyjadril svoju nespokojnosť s uvedením knihy o obci, teda jej odovzdaním do každej domácnosti 
starostom obce.  Podľa jeho názoru  sa mal uskutočniť „krst“ knihy  napr. s podávaním gulášu
-  negatívne zhodnotil aj skutočnosť, že predchádzajúce obecné zastupiteľstvo finančne podporilo 
individuálne športy talentovaných mladých ľudí z obce
- na nasledujúcom zasadnutí navrhol schváliť nové predpisy a to: Rokovací poriadok, Štatút obce 
a Zásady hospodárenia obce, 
- vyslovil pochybnosti o príspevku zamestnávateľa na DDS pre starostu obce,  pretože starosta obce 
nie je zamestnancom obce
-  bol nespokojný s tým, že sa vyasfaltovalo parkovisko bez súhlasu zastupiteľstva, avšak po 
vysvetlení, že na parkovisku sa   zrealizuje dopravné ihrisko pre deti zo ZŠ a MŠ skonštatoval, že v 
takomto prípade s asfaltovaním aj realizáciou dopravného ihriska súhlasí. S uvedeným súhlasili aj 
ostatní poslanci OZ. Napriek tomu sa vyjadril, že dôležitejšia je výstavba chodníkov v areáli ZŠ a 
MŠ. Okrem toho skonštatoval, že všetky tieto pochybnosti vznikli aj preto, lebo starosta nezvolal 
zasadnutie OZ od 26.6.2014 do novembra 2014. 
- navrhol sprehľadniť križovatku pri hornom moste (s.č. 86) vyrezaním existujúceho živého plota, 



ktorý bráni vo výhľade a následným vhodným spevnením a úpravou terénu
-  zaoberal sa myšlienkou založenia futbalového družstva žiakov, avšak po námietke, že súčasné 
ihrisko nie je majetko-právne vysporiadané a nie je možné ho využívať tak tento návrh bol zatiaľ 
zamietnutý
- negatívne sa vyjadril k drobnej architektúre v obci (2 drevené studne), ktoré sú nefunkčné a jedna 
z nich je umiestnená na súkromnom pozemku
- dal podnet,  aby  riaditeľ školy bol spoludisponentom školského bankového účtu
- dal  podnet,  aby sa  obnovila  kultúrna akcia  "Uvítanie  detí  do života"  a  spojila  sa  napríklad s 
kultúrnou akciou poriadanou pri príležitosti "Dňa matiek"
-  požiadal, aby kultúrne a iné akcie boli vyhlasované v obecnom rozhlase aj v deň konania akcie t.j. 
aj v sobotu a nedeľu. 

Poslanec Jozef Andrek  - navrhol  úpravu pracovného času obecného úradu - predĺženie úradných 
hodín jeden deň v týždni (napr. v stredu) s tým, že napr. v piatok by bol pracovný čas skrátený tak, 
aby bol zachovaný týždennný pracovný čas v zmyle platných právnych predpisov.  Pracovníčka 
obecného úradu Ingrid Rozkošová uviedla, že v minulosti už bola takáto úprava pracovného času čo 
však občanmi nebolo využívané, avšak nemá žiadne výhrady, aby v súčasnosti  bol takto upravený 
pracovný čas. Voči tomuto  návrhu neboli námietky  ani zo strany poslancov. 

Poslanec Pavol Haško
navrhol taktiež úpravu, sprehľadnenie križovatky pri dolnom moste oproti domu s.č. 174. 
Poslanec Jozef Andrek – navrhoval spevnenie „Peterovej ulice“ 

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová
-  navrhla  vydávanie  obecných novín  tzv.  občasníka o dianí  v obci.  Proti  tomuto návrhu nemali 
poslanci žiadne námietky. 
-  súhlasila  s  poslancom  Ing.  Gajdošom  a  taktiež  vyjadrila  svoju  nespokojnosť  so  spôsobom 
uvedenia knihy

 Ing.  Jozef  Bendík  –  nakoľko  má  záujem  pravidelne  sa  zúčastňovať  zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva a nie vždy si všimne pozvánku zverejnenú na úradnej tabuli, požiadal o doručovanie 
oznámenia  o konaní  zasadnutí  OZ  do  jeho  poštovej  schránky.  Poslanci  tejto  jeho  požiadavke 
doporučili vyhovieť.

Viera Lehetová –   navrhla, aby pri zostavovaní rozpočtu bola zahrnutá aj   položka k zavedeniu 
vody na cintorín  na zemplínskej  strane,  nakoľko aj  tam sú pochovaní  ľudia  z obce,  o hroby sa 
pozostalí starajú, avšak bez vody je to značne sťažené. Okrem toho navrhla umiestniť do blízkosti 
cintorína menší kontajner, aby kahance, prípadne menšie kytice neboli pohodené na kraji cintorína

 -  výstavba  bytového  domu –  naďalej  hľadať  vhodný  pozemok,  nakoľko  väčšina  poslancov 
nesúhlasí  s umiestnením  výstavy   na  hranici  katastra  Hermanovce-Bystré.  Zatiaľ  sa  zvažuje 
pozemok   za  rím.-kat.  kostolom,  ďalším  návrhom  bol  pozemok  na  školskom  sade  medzi 
parkoviskom a multifunkčným ihriskom

-  Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli  zverejniť  kontakty na seba na webovej stránke obce, 
prípadne  na  úradnej  tabuli,  aby  sa  občania  mohli  s nimi  v prípade  potreby  kontaktovať.  So 
zverejnením  svojho tel. čísla, príp. e-mailovej adresy  súhlasili títo poslanci: Jozef Andrek, Tadeáš 
Andrek, Ing. Martin Ivan, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš, Ing.Viera 
Hanková. 

-   Poslanci dohodli na termíne nasledujúceho zasadnutia, ktoré žiadali zvolať  16.1.2015 o 18.00 h. 
Nakoľko  na  tomto  zasadnutí  sa  plánuje  rokovať  o rozpočte  obce  na  rok  2015  s výhľadom na 
nasledujúce dva roky žiadali doručiť návrh rozpočtu spolu s pozvánkou. 



Uznesenie č. 7/2014

A Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   s c h v a ľ u j e:

1. Informovať poslancov o stavoch finančných prostriedkov  na bankových účtoch obce
2.  Zvolať nasledujúce zasadnutie dňa 16.1.2015 o 18.00 h
3.  Zaoberať sa na nasledujúcom zasadnutí  schvaľovaním návrhu nového Štatútu obce, 
Rokovacieho poriadku a Zásad hospodárenia obce
 
B   ž i a d a
Zverejňovať  zmluvy,  faktúry,  objednávky  a zápisnice  zo  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  na 
webovej stránke obce

C  d o p o r u č u j e
1. Zakomponovať do návrhu rozpočtu obce na nasledujúce obdobie invetíciu na zavedenie vody na 
cintorín na zemplínskej strane, osvetlenie multifunkčného ihriska,  rozšírenie, vhodné spevnenie, 
úpravu  a sprehľadnenie križovatky pri súp. č. 86, získanie do vlastníctva a spevnenie "Peterovej 
ulice"
2.  Oznamovať dátum a čas konania zasadnutí Ing. Jozefovi Bendíkovi
3. starostovi obce zaoberať sa  umiestnením bytového komplexu
    a) na školskom sade medzi parkoviskom a multifunkčným ihriskom
    b) na pozemku rím.-kat. cirkvi za kostolom
4. vydávanie občasníka v obci minimálne 1x ročne
5. na nasledujúce zasadnutie spolu s pozvánkou zaslať poslancom aj návrh rozpočtu, pokiaľ bude v 
programe zasadnutia
6.  Oznamovať rozhlasom kultúrne a iné akcie aj v deň keď sa poriadajú (sobota, nedeľa)
Hlasovanie:   

počet mená poslancov
Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, 

Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 
Kačkošová, Andrej Rozkoš

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

K     bodu 9. Záver  
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

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

............................................................
   Ing. Ján Krivák, starosta obce

Overovatelia: 

Ing. Andrea Kačkošová ......................................

Pavol Haško  ......................................................
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