
 

 Zápisnica  
 z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa  27.12.2018 
 ___________________________________________________________________________ 

 

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. Otvorenie zasadnutia 

B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia 

C. Schválenie programu 

D. Zápisnica+uznesenia 

E. Správa o činnosti 

2. Plnenie rozpočtu k 10.12.2018 

3. Rozpočtové opatrenia 

4. Rozpočet na rok 2019 

5. Rôzne-zabíjačka, plán prác na rok 2019, inventúra 

6. Diskusia 

7. Záver  

 

bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6  a OZ je uznášaniaschopné. 

B.  Zapisovateľka: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 Overovatelia: Jozef Andrek, Bc. Katarína Lehetová 

C. Predložený program bol schválený.  

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

vedomie uznesením č. 11/2019.  

 

Uznesenie č. 11/2018  
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 10.12.2018.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír 

Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Rozkoš 

 

 

V tomto bode bol zároveň poslancom  predložený  návrh „Zásad odmeňovania poslancov v obci 
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Hermanovce nad Topľou“, ktorý bol v predloženom znení schválený uznesením č. 12/2019.  

 

Uznesenie č. 12/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   s c h v a ľ u j e  Zásady odmeňovania  

poslancov v obci Hermanovce nad Topľou 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník, Vladimír 

Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Peter Rozkoš 

 

E. Správa o činnosti 

- zaslaná sťažnosť firme KOSIT a.s. Košice,  z dôvodu nedodania veľkokapacitných kontajnerov 

- oprava vianočného osvetlenia + jeho osadenie 

- osadenie dverí + montáž kľučiek v základnej škole 

- príprava zabíjačky – zakúpený 1 pekáč, 4 nože, 2 dosky na krájanie 

- príprava klziska – zakúpený drobný materiál, p. Ján Juhaščík  daroval výložníky a p. Andrej 

Lipták ich namontoval +montáž LED osvetlenia, fy LYKOTEX Hlinné bezplatne poskytla 

geotextíliu, ešte je potrebné zakúpiť fóliu 

- vydaný občasník  

- oslovený človek na pozíciu údržbára 

- vypísané výberové konanie na riaditeľku MŠ – termín na predkladanie ponúk je do 15.1.2019 

- absolvované školenie k ochrane osobných údajov 

- stretnutie so starostami Bystrého a Nižného Hrušova 

- stretnutie  združenia EKOVALALI, ktorého sme členom 

- objednávka žalúzií do kancelárie za cca 322,-€ 

-  objednávka kopírky+skenera a skartovačky za cca 350,- € 

 

K bodu 2. Plnenie rozpočtu k 10.12.2018 

Poslanci zobrali na vedomie plnenie rozpočtu k 10.12.2018 uznesením č. 13/2018 

 

Uznesenie č. 13/2018  
Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou   b e r i e   n a    v e d o m i e  plnenie rozpočtu 

k 10.12.2018 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 

 

K bodu 3. Rozpočtové opatrenia 
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Obecnému zastupiteľstvu bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 3/2018, ktoré bolo schválené 

uznesením č. 14/2018.  

 

Uznesenie č. 14/2018  
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.     s c h v a ľ u j e     rozpočtové opatrenie č.  3/2018 /v prílohe/ na 

základe predloženého návrhu. 

  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu 4. Rozpočet na rok 2019 

V tomto bode bol predložený na diskusiu návrh rozpočtu na rok 2019 a nasledujúce dva roky.  

 

Starosta obce, Ing. Martin Ivan, informoval, že bývalý starosta má nárok na odstupné vo výške 

7.811,- + odvody do poisťovní vo výške 2.729,-€.  Nevyčerpanú dovolenku nežiadal preplatiť. 

 

Bude potrebné zakúpiť dve zimné pneumatiky na Fabiu, je to už 15-ročné auto a má najazdených 

270.000 km.  

PV3S, ktorá parkuje v areáli Agrodružstva – zvážiť  jej opravu 

Umiestniť na kontajner /na papier/ upozornenie, aby kartóny tam  vkladané najprv boli zložené 

kvôli priestoru. V prípade, že bude vyhlásená výzva, plánujeme podať projekt, aby každá 

domácnosť mala vlastné kontajnery na separovaný zber.  

 

Následne sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo predloženými žiadosťami o poskytnutie dotácií 

z rozpočtu obce v roku 2019:  

 

Ing. Jaroslav Gajdoš – doporučil prijať VZN na poskytovanie dotácií.  

KPHV Oblík –  žiadosť o dotáciu na podporu financovania pohonných hmôt na plánovanú výpravu 

na historických motocykloch.  Návrh poslancov 500,-. Dotácia schválená v navrhovanej  výške 

500,-€ uznesením č. 15/2018. Jej poskytnutie poslanci podmienili aktívnou spoluprácou tohto 

združenia s obcou a urobením prezentácie z navštívených miest pre žiakov základnej školy.  

 

Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu občianskemu združeniu 

KPHV Oblík vo výške 500,-€ na podporu financovania pohonných hmôt na plánovanú výpravu.  
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Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Sciranka Samuel a Prištiak Samuel – žiadosti o príspevok na zakúpenie bežeckej obuvi – 

reprezentácia obce. Schválená dotácia na zakúpenie bežeckej obuvi po 150,-€ každému žiadateľovi. 

Pretože žiadosti boli ešte z októbra 2018, poslanci uvažovali, či dotáciu poskytnúť ešte z rozpočtu r. 

2018 alebo až z r. 2019. Po diskusii bola schválená uvedená dotácia v r. 2019 uznesením č. 16/2018.  

 

Uznesenie č. 16/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu Samuelovi Scirankovi 

a Samuelovi Prištiakovi na zakúpenie bežeckej obuvi vo výške 150,- € každému žiadateľovi /t.j. 

spolu 300,-€/.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Miestna organizácia Matice Slovenskej  -  žiadosť o finančný príspevok na podporu plánovaných  

podujatí v r. 2019 /výstup na Šimonku-ukážka bojov, 5. ročník futbalového turnaja Júliusa Rajtáka, 

čistenie potoka pri príležitosti Dňa Zeme, pripomienka oslobodenia obce/.    Poslanci hlasovali 

o návrhu 500,-€. Dotácia schválená vo výške 500,-€  uznesením č. 17/2018.  

 

Uznesenie č. 17/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu miestnej organizácii Matice 

Slovenskej vo výške 500,-€ na podporu financovania plánovaných podujatí.  

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
Miestne včelárske združenie – žiadosť o finančný príspevok vo výške 500,-€ na krátkodobú 

a dlhodobú pašu pre včely. Združenie aktívne spolupracuje s obcou – výroba voskových figúrok na 

vianočnej besiedke detí a žiakov  MŠ a ZŠ, vysádzanie líp. Dotácia schválená v požadovanej výške 

500,-€ uznesením č. 18/2018.  
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Uznesenie č. 18/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu  miestnemu včelárskemu 

združeniu vo výške 500,-€.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku Centra voľného času, ktorého je zriaďovateľov,  z titulu, že uvedené CVČ navštevuje 

žiak s trvalým pobytom v obci Hermanovce n.T. – poslanci po diskusii zvážili, že obec potrebuje 

financovať predovšetkým vlastné projekty, preto poskytnutie tejto dotácie zamietlo uznesením č. 

19/2018.   

 

Uznesenie č. 19/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.    z a m i e t a   poskytnutie  dotácie zriaďovateľovi 

Centra voľného času, Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov.  

 

Hlasovanie za poskytnutie dotácie:    

 počet mená poslancov 

Za: 0  

Proti: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

Miestna  organizácia Únie žien  - ústna žiadosť o dotáciu na podporu organizovaných podujatí – 

hlasovanie za návrh 400,-€. Dotácia schválená vo výške 400,- € uznesením č. 20/2018.  

 

Uznesenie č. 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu miestnej organizácii Únie 

žien vo výške 400,-€.  

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  
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Starosta obce Ing. Martin Ivan  

– pripomenul, že v r. 2019 bude 620. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci, preto bol 

stanovený predbežný termín 15.-16. jún 2019 na zorganizovanie kultúrneho podujatia pri tejto 

príležitosti.  

- navrhol, aby poplatok za dom smútku a sálu kultúrneho domu bol pre pozostalých zrušený /ide 

o 50,-€/pohreb/ a náklady znášala obec. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a prijali uznesenie č. 

21/2018.  

- informoval, že v súčasnosti má obec rezervný fond vo výške cca 62.500 a je predpoklad, že obec 

skončí hospodárenie za rok 2018 s prebytkom cca 20-25 tis eur.  

Uznesenie č. 21/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.   r u š í   poplatok za dom smútku a sálu kultúrneho 

domu pri usporiadaní karu.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 7 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, 

Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš, 

Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
Predložený návrh rozpočtu poslanci prešli podľa jednotlivých oddielov a položiek s nasledovnými 

úpravami:  

Príjem: položka  212003    -400,- € 

Výdaj:  0810 636001 /prenájom telocvične/   +200,-€ 

  0820 642001 /dotácie MS, Únii žien/ +400,-€ 

  0912 717002 /zateplenie budovy ZŠ/ -1000,-€ 

 

Starosta obce Ing. Martin Ivan – predložil svoju víziu vytvoriť v bývalej kotolni  v škole sklad 

potravín pre ŠJ a nad touto miestnosťou+nad posilňovňou vybudovať multifunkčnú miestnosť.  

Vladimír Rozkoš – navrhol vypracovať odbornú štúdiu využitia priestorov v škole -  podkrovných 

a ostatných priestorov,  aby  sa vedelo na  čo je  daný priestor vhodný a na čo nie,  zhodnotiť 

ekonomickú náročnosť  a následne riešiť zatepľovanie budovy školy komplexne.  

Starosta Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru nie je dôležitá len ekonomická návratnosť, ale je 

potrebné vytvoriť priaznivé podmienky riaditeľovi školy pre jeho udržanie v našej obci ako 

riaditeľa  

 –  ďalej informoval, že zatiaľ je aktuálna výzva na rekonštrukciu kúrenia v škole 

 

V tejto fáze bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva prerušené z dôvodu pokročilého času 

a poslanci sa dohodli na pokračovaní rokovania  dňa 17.1.2019 o 17.00 hod.  
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Pokračovanie 

 

p. Maroš Orečný /Petrovce/ - žiadosť o podporu paracyklistiky – schválená dotácia vo výške 30,-€ 

+ 2% z dane z príjmov uznesením č. 22/2018 

 

Uznesenie č. 22/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu p. Marošovi Orečnému  

výške 30,-€ + 2% z dane z príjmov.   

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 
OZ Tajm – žiadosť o dotáciu na podporu financovania kresťanských akcií vo výške 500,-e. 

Schválená dotácia 500,-€ uznesením č. 23/2019 

 

Uznesenie č. 23/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu OZ Tajm výške 500,-€ na 

podporu financovania kresťanských akcií.     

 
Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 
Ján Puchein – žiadosť o prípevok 200,-€  na údržbu invalidného vozíka. Schválená dotácia vo 

výške 200,-€ uznesením č. 24/2019 

 

Uznesenie č. 24/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu p. J. Pucheinovi na údržbu 

invalidného vozíka výške 200,-€.    

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 

Jozef Ondič – žiadosť o finančný dar na úhradu nákladov na cyklistiku. Dotácia schválená 

uznesením č. 25/2019 vo výške 500,-€.  
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Uznesenie č. 25/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu p. J. Ondičovi vo výške 

500,-€  na podporu zjazdovej cyklistiky.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 

Rímsko-katolícka farnosť sv. Urbana – žiadosť o finančný príspevok na obnovu rímskokatolíckeho 

kostola sv. Jakuba v Hermanovciach n.T. p. Tadeáš Andrek konkrétne priblížil situáciu aj finančnú 

náročnosť obnovy kostola a na základe toho bol navrhnutý príspevok vo výške 3.000,-€. Poslanci 

OZ dotáciu v navrhnutej výške schválili uznesením č. 26/2019.  

 

Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e  dotáciu Rímsko-katolíckej farnosti 

sv. Urbana na obnovu rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba v Hermanovciach n.T. vo výške 3.000,-

€.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 

 

Následne bol ešte upravený návrh rozpočtu na r. 2019 takto:  

0912 717002 /zateplenie budovy ZŠ/ -3000,-€ 

0840 642007 /dotácie cirkvám/  +3000,-€ 

 

Predložený návrh rozpočtu bol s vyššie uvedenými zmenami a doplnkami schválený uznesením č. 

27/2019 písm. A/ a zároveň návrh rozpočtu na roky 2020 a2021 bol vzatý na vedomie uznesením č. 

27/2019 písm. B/. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s príjmami aj výdavkami v rovnakej 

výške 349.149,-€.  

 

Uznesenie č. 27/2019 
 

A/ Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.  s c h v a ľ u j e   rozpočet obce Hermanovce n.T. 

na rok 2019 s navrhnutými zmenami a doplnkami. Rozpočet schvaľuje ako vyrovnaný s príjmami 

a výdavkami vo výške 349.149,-€ 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.    b e r i e   n a    v e d o m i e  rozpočet obce 

Hermanovce n.T. na roky 2020-2021 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 
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Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 

K bodu 5. - zabíjačka, plán prác na rok 2019, inventúra 

 

Inventarizácia majetku –  starosta obce informoval, že majetok je zhruba prejdený,  

     - bude potrebné  utvoriť inventarizačnú komisiu a vykonať fyzickú inventarizáciu     

majetku 

 

Plán práce na r. 2019 

 

- obec poskytne jedľové drevo pre poľovnícke združenia pôsobiace na území obce 

- cca 2 m3 dreva poslúži pre účely obce 

- rozhodnúť čo s vývratmi  nad Ščevicou 

- ťažba brezového porastu – starosta obce získa povolenie na výrub 

-základná a materská škola – starosta informoval, že zatiaľ nie je vyhlásená výzva na zatepľovanie 

škôl len na výmenu zdroja tepla /tepelné čerpadlo/ bez výmeny radiátorov. Informoval 

o podmienkach tejto výzvy - spoluúčasť obce na financovaní je 5% /cca 5.000,-€/  + náklady na 

projektovú dokumentáciu /cca 1.800,-€/ a podanie projektu /cca 700,-€/.   Tepelné čerpadlo 

potrebuje záložný zdroj, je do -5 stupňov, t.j. nie je isté či spĺňame kritéria, taktiež z tejto výzvy nie 

je možné financovať výmenu radiátorov, čo je v našej škole potrebné.  Zisťujeme možnosti získania 

finančných prostriedkov aj na výmenu rozvodov.  

- Informácia starostu obce o ďalších aktuálnych výzvach 

 7.2 Investície do infraštruktúry malých rozmerov 

 7.4 Investície do miestnych základných služieb 

- Predložená štúdia na budovu školy /grafické znázornenie/ 

-  uzavrieť podkrovie školy – 2x plastové okno + 1 plastové dvere 

- požiadavka zo ZŠ nahradiť mrežu na medziposchodí plastovými dvermi,  oprava vchodových 

dverí, výmena hliníkových dverí, prestrešenie vstupu do ZŠ 

- zbúrať plechový prístrešok pri ZŠ, plechy sa použijú na prístrešok za OcÚ 

- rekonštrukcia cesty nad obcou – po rozhovore s Lesmi SR prisľúbené spoločné riešenie 

- výročie 1. písomnej zmienky o obci – 15.-16. júna 

- odstrániť výsadbu z kruhového záhona v centre obce, ponechať jedličku v strede a zvyšok plochy 

zatrávniť + osvetlenie 

- úprava okolia obecného úradu – výrub prestárlych drevín, odstrániť plot pozdĺž cesty a cestu 

rozšíriť – je možnosť získať financie na zelenú výsadbu, na nákup drevín  do výšky 16 tis. eur 

- výrub prestárlych drevín v parku pri JEDNOTE 

- vymurovanie deliacej steny v dielni 

- oprava strechy na budove na družstve a prepadnutý cestný mostík pri s.č. 112 – budeme sa snažiť  

získať financie na havarijný stav, zatiaľ máme predbežnú ponuku 

- vyskytol sa problém s vykurovacím systémom na obecnom úrade a kultúrnom dome -  začal tiecť 

radiátor, v kuchyni unikal plyn. /bolo by vhodné namontovať čidlo na únik plynu/ Bolo zistené, že 

v plynovom kotli je zapojený len jeden okruh aj keď príprava je na dva okruhy. Zároveň starosta 

obce informoval, že po zateplení budovy spotreba plynu klesla. Poslanci obecného zastupiteľstva 

odporučili  uvedené vady  reklamovať u zhotoviteľa. 

- bola zrekonštruovaná rozhlasová miestnosť 

 

Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol riešiť zúženú miestnu komunikáciu pri s.č. 110 odstránením schodov 

pri sypanci za finančnú náhradu po dohode s majiteľom. 
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Uznesením č. 28/2019 bol plán práce na r. 2019 vzatý na vedomie. 

  

Uznesenie č. 28/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce n.T.   b e r i e   n a    v e d o m i e  plán práce na r. 2019.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, 

Ján Pivovarník,  Peter Rozkoš,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 

K bodu 6. a 7.  – Diskusia a Záver 

 

Vývoz odpadov 

 

 –  Starosta obce, Ing. Martin Ivan, informoval,   že obec prechádza z kontajnerov na vrecovaný 

separovaný zber, z toho dôvodu zmeníme aj VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. Žiadali sme firmu KOSIT a.s. Košice o navýšenie kontajnerov na plasty 

a papier,  kontajnery na plasty by mali zostať.  

- informácia o frekvencii vývozov 

- informácia o dodaní 4 ks veľkokapacitných kontajnerov firmou KOSIT a.s. Košice 

-  starosta obce, Ing. Martin Ivan, informoval, že pri separovanom zbere nespĺňame štandardy 

stanovené EÚ, z toho dôvodu by obec mala platiť za vývoz odpadu vyššiu sadzbu,  podľa 

informácií by sme však tento rok mali zostať pri  poplatku   5,04 €/t, firma OZON Petrovce by nám 

mala fakturovať za uloženie odpadu 7,-€/t 

- starosta obce, Ing. Martin Ivan, informoval, že obec má podanú žiadosť na  Envirofonde 

o finančný príspevok  na traktor s čelným nakladačom, ktorú podal bývalý starosta, Ing. Krivák 

- starosta obce, Ing. Martin Ivan, informoval, že aktuálne beží výzva na zberné dvory na 

techniku+vybavenie zberného dvora, je potrebné splniť množstvo podmienok, obec by znášala 

náklady vo výške cca 2.500,-€ na podanie projektu a 5% je spoluúčasť obce. Projektová 

dokumentácia by stála cca 5.000,-€,  čo je oprávnený náklad /t.j. hradený z dotácie/.  Na vytvorenie 

zberného dvora potrebujeme vlastný pozemok, vhodné pozemky na družstve sú vo vlastníctve 

občanov a na zapojenie do výzvy by bolo s nimi potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na 6 rokov 

s následným odpredajom pozemkov obci. 

 

Zakúpenie kníh do školy – obec oslovil p. Daniel Fisher s ponukou kníh pre školu, čo by nás stálo 

cca 360,-€ 

 

Smernica na verejné obstarávanie – oslovila nás košická firma, avšak na vypracovanie smernice 

obec osloví firmy z okolia 

 

Výberové konanie v MŠ – uskutočnilo sa otváranie obálok, prihlásili sa dve uchádzačky, pričom 

podmienky splnila len  jedna z nich -  Mgr. Lucia Mariňáková, samotné  výberové konanie bolo 

stanovené na 4.2.2019 

 

Hermanovská biela stopa – plánujeme na 2.2.2019 

 

Konanie nasledujúceho zastupiteľstva bolo určené na 22.2.2019 o 18.00 hod.  

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.  
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Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

Overovatelia:   Jozef Andrek ............................................................. 

 

Bc. Katarína Lehetová  .............................................. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

 starosta obce       

 

 

 

 

 

 

 


