
 Zápisnica  

 z  11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 31.1.2020  
 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, Ing. Andrea 

Kačkošová, Vladimír Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová,  

Neprítomní:   Peter Rozkoš,     

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. Územný plán – informácie a prijatie uznesenia,  

 

3. VZN 1/2020 (zverejnené pod nesprávnym č. 15/2020) – informácie o opatrovateľskej 

službe 

 

4. Rokovací poriadok, Zásady odmeňovania poslancov 

 

 

5. Rôzne – termíny podujatí (Dni obce a pod.), projekty a štúdie (chodník, mostík, výstavba   

a pod.), doplnenie plánu prác 2020 (hasičská zbrojnica, vojnové hroby, pamätné tabule a 

pod) 

 

6. Diskusia  

 

7. Záver 

  



 

Bod 1. Úvodné náležitosti 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášaniaschopné. 

 

B.  Zapisovateľ: Ján Puchein 

    Overovatelia: Tadeáš Andrek, Vladimír Rozkoš 

Uznesenie č. 89/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje ako zapisovateľa - Ján 

Puchein, overovateľov zápisnice ako aj návrhovú komisiu – Tadeáš Andrek, Vladimír Rozkoš  

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš, 

 

 

C.  Program. Poslanci nemali žiaden návrh na doplnenie programu 

Uznesenie č. 90/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje program 11 OZ 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš, 

 

D.  Zápisnica a uznesenia boli doplnené a podpísané 

 



 

E.  Správa o činnosti 

Starosta podal poslancom správu o činnosti za mesiace december a január. 

Kolaudácia budovy – Andrek,  

Začaté  stavebné povolenie - Dudič 

Bola vykonaná protipovodňová prehliadka potoku, prijaté opatrenia pre prasknutý strom. Do 

marca 2020 prebehne po dĺžke potoka prehliadka ktorá určí poškodené alebo iným spôsobom 

nebezpečné dreviny. 

Uskutočnila sa vianočná besiedka kde vystúpili deti z MŠ a ZŠ, odovzdané balíčky deťom 

V našej obci sa uskutočnilo zasadnutie mikroregiónu Oblík. 

Poslednú adventnú nedeľu sa rozsvietil vianočný stromček na námestí 

22. decembra sa uskutočnilo uvítanie detí do života. 

28. december sa uskutočnila obecná  zabíjačka  

Uskutočnil sa futbalový turnaj v Bystrom 

Bol uskutočnený servis obecného auta škoda Fabia, vymenené ložiská a zadné bubnové 

brzdy. STK a emisná kontrola prebehla úspešne.  

Klzisko – fólia bola kvôli počasiu stiahnutá, aby nedošlo k jej poškodeniu 

V decembri nám bola schválená žiadosť na zamestnanie na 9 mesiacov A. Barana. Budeme sa 

snažiť získať ďalšie projekty 

17. januára sa v spolupráci so ZŠ uskutočnil pietny akt na pamiatku oslobodenia obce, 

spoločne so streleckou súťažou. 

25. januára sa uskutočnil stolno-tenisový turnaj v kultúrnom dome 

Starosta  bol pozvaný a zúčastnil sa osláv oslobodenia obce Bystré 

Prebehlo modlitebné stretnutie v kultúrnom dome – ECAV a CB 

Prepis voda, elektrika a plyn na zakúpenom domčeku. 

Vyúčtovanie detského ihriska pri škôlke a posilňovne po ukončení projektov 

Bola vykonaná dekontaminácia chladničky v dome smútku. Dekontaminácia sa musí vykonať 

minimálne raz za 2 roky. 

S lesným hospodárom so vykonala obhliadka lesného porastu. Ťažba bude najskôr na jeseň 

tohto roku. Označil 6 ks dreviny nad števicou, kde je 5 stupeň ochrany prírody. Dreviny 

previsujú nad cestu. 

Spracováva sa  žiadosť  na ťažbu brezy 

Valné zhromaždenie MAS Slanské vrchy – Topľa. Prebieha interný boj o poplatok do 

ždruženia. Poplatok je zatiaľ 0,5,- € za obyvateľa, pravdepodobne sa zvýši na 1,- €. Primátor 



Hanušoviec sa vzdal členstva v správnej rade. Ako nástupcu jednohlasne zvolili Ing. Martina 

Ivana. Financie čo má momentálne MAS vystačia do marca až apríla. Niektoré obce zvažujú 

vystúpenie, čo by predstavovalo problém pretože ak vystúpi niektorá obec vystúpi tiež územie 

a počet obyvateľov, za ktoré sa prideľujú body. 

Prevzaté a distribuované volebné materiály po domácnostiach. 

Ples bol presunutý o týždeň skôr. 

Starosta sa zúčastnil pietneho aktu v Banskej Bystrici - vypálením obciam počas 2. sv. vojny, 

kde prevzal pamätnú medailu.  

Starosta mal stretnutie na podniku Štátnych lesov SR, kvôli ceste nad obcou. Po voľbách sa 

uvidí, zatiaľ sa čaká či bude úspešný projekt. Prísľub na spoluprácu je. 

Zapisovateľka, predsedníčka a podpredsedníčka volebnej komisie sa zúčastnili školenia 

k voľbám 

Východoslovenská distribučná spoločnosť a. s. vykonala orezanie stromov popri ceste/v 

blízkosti vedenia NN/VN 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru dotaz či budeme naďalej využívať Iveco 

a protipovodňoví vozík - ÁNO 

Iveco máme už asi 5 rok a vyzerá tak, že prejde pod našu administratívu, čo znamená, že 

náklady na poistenie a podobne prejdú na nás 

DHZ vypracované výkazy a odoslané  

V decembri došla zmluva na poskytnutie príspevku na hasičskú zbrojnicu cca 12 000,- €, 

čakáme za podpísanou zmluvou, následne VO 

Výberové konanie na riaditeľku materskej školy, prijali sme dve príhlášky, kandidátky obe 

splnili podmienky. 7.2.2020 sa uskutoční výberové konanie 

Momentálne pre veľkú chorobnosť sú vyhlásené chrípkové prázdniny pre MŠ a ZŠ 

KUKA nádoby nebolo možné objednať len 10 ks bolo potrebné objednať minimálne 20 ks 

Žlté nádoby neboli objednané z dôvodu  rozdielu ceny a hlavne kvality medzi čínskym 

plastom a kvalitnejším plastom, prediskutovanie pre obecné zastupiteľstvo 

Odmeny pre zamestnancov obce boli vyplatené paušálne 

Vyrozumenie na hrobové miesta pre rok 2020, na údržbu sme získali financie 83,33€ 

Výzva od úradu vlády/Ministerstva vnútra na rekonštrukcie pamätníkov , plán podať žiadosť 

a vybudovať pietne miesto pre oslavy SNP pre pamätné tabule pred Obecným úradom 

Kontrola NKU pre GDPR je ukončená máme pripravené podklady na odoslanie. 

Zateplenie obecného úradu, revízia plynu a kotla. Pán ktorý chodil nedvíha telefóny. Revízna 

prehliadka sa pre kotly musí vykonať raz ročne a pre potrubie raz za 3 roky. Na revíznu 

prehliadku nedostaneme podpis lebo je viacero nedostatkov od dodávateľa stavby. Napr. spoj 

ktorý sa má kontrolovať sa k nemu nedá dostať je osadení v stene. 



Stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti T-com ohľadom vybudovania optickej siete. Prešiel sa 

celý úsek obce, do konca apríla budú vyhotovené projekty. Predbežný dátum začatia 

budovania optickej siete je na jeseň 2020. 

Vianočné osvetlenie, doplnenie svetiel a pridanie poistiek na podnet poslanca V. Rozkoša. 

Priebežne sa doplňuje posilňovňa, očalúnenie lavičiek. Potešujúce je že tento priestor sa plne 

využíva. 

Údržbárske práce, soľ na mosty 

Od spoločnosti KOSIT a. s. zmeny vývozu papiera a skla o polovičku menej ako v minulom 

roku. Neskoro dodali dátumy vývozu odpadu. Nedodali vývozne lístky z menšími hodnotami 

ako rok predtým, po požiadaní na zaslanie lístkov ešte raz opäť zaslali s úplne inými 

hodnotami 

Vykonané opravy v MŠ, revízia a skúška hasičských prístrojov 

Opravené ozvučenie v sále 

Kúpený vonkajší reproduktor do domu smútku. Je pripomienka na inštaláciu svetla nad klavír. 

Prerobenie  stolov  kultúrnom dome 

Niekto upchal záchod v kultúrnom dome. Zavolaný VT kanál na odstránenie závady, 

zadovážiť krtka na našu wapku 

Pri Jednote inštalácia tabúľ pre volebné plagáty 

Roznesené vrecia na plastový odpad do domácnosti + kalendár a infoleták 

V učiteľskom byte sa prerobil rozvádzač elektriny 

Podnet do kuchyne aby sa do jedného umývadla kúpila sprcha 

 

Uznesenie č. 91/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou berie na vedomie správu o činnosti 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, 

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš, Bc. Katarína 

Lehetová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Peter Rozkoš, 

 



Bod 2 

Územný plán obce 

Návrh uznesenia je povinný od MDaV SR 

Oslovené boli 3 firmy na úpravu územného plánu obce. 20% je spolufinancovanie obce. 

Celý proces nesmie trvať viac ako 3 roky. Do 1 roka by to mala firma spraviť. Sme pred 

podpisom zmluvy s firmou URBEKO. 

Uznesenie č. 92/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou  schvaľuje  súhlas,  že proces 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac tri roky od 

uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

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, 

 

Bod 3 

Oprava označenia VZN,  nedopatrením č. 15/2020, potrebná zmena na 1/2020 

 

Starosta podal informáciu o opatrovateľskej službe. 

Prebiehalo stretnutie v obci Zlatník s pani S. Pavlovičovou, za účasti ďalších starostov obce 

do 1 000 obyvateľov  

Pokiaľ sa chce obec zapojiť musí podať žiadosť na PSK aby sa mohla registrovať ako 

poskytovateľ opatrovateľskej služby, následne musí byť žiadosť schválená. Je potrebné určiť 

VZN na výšku poplatku pre opatrovaného. Výhodou je, že suma ktorá sa dá získať z úradu 

práce  pre obce do 1 000 obyvateľov je namiesto 580,- € už 750,- €. 

 

Po dlhej diskusii medzi poslancami ako určiť výšku príspevku opatrovaného, a či by nebolo 

dobré rozdeliť aj na ležiacich a neležiacich, lebo je rozdiel postarať sa o niekoho kto vie 

chodiť a kto len leží, s ohľadom na atraktívnosť platu pre opatrovateľa. Zhodli sa na sume 2,- 

€/hod. Sú ľudia ktorý potrebujú takúto pomoc, a je potrebné aby sa obec pokúsila o získanie 

takejto pomoci. 



 

Uznesenie č. 93/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje VZN 1/2020 o úhradách za 

sociálne služby poskytované obcou 

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, 

 

Bod 4 

Rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov. Boli prevedené zmeny v zákone č. 

369/1190 Zb. z. zmeny sú v novele zákonov. 

Uznesenie č. 94/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje  rokovací poriadok OZ 

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, 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odmeňovanie poslancov  

Uznesenie č. 95/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje zásady odmeňovania 

poslancov OZ 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, 

 

Bod 5 

Termíny podujatí 

Potrebné určiť termíny podujatí pre zabezpečenie vystupujúcich 

28.6.2020 sú v Bystrom slávnosti. Je zvykom, že dni obce sa u nás konajú týždeň pred. 

V sobotu športový deň a v nedeľu kultúrny program. Na PSK sa podá žiadosť na kultúru. 

Možnosti:        Štramaci 600,- € (odporúčanie od starostu Vláče pána Kľučára) 

                        Parobčaci 300,- € (vhodnejšie na Deň úcty k starším) 

                        AT band 1000,- €  

Okrem hudby aj folkloristov možnosť FS Oblík. Potreba stanoviť rozpočet na dni obce. 

Súťaž lepenia piroh presunúť aspoň o týždeň  dva skôr. Stanovený termín na 20.-21.6.2020 

Únia žien a obec – MDŽ, vystúpenie MŠ a ZŠ, možno vystúpenie Jožko Jožka, niekedy 

v marci 

Ples – prvú cenu by venovala obec, navrhnutý TV alebo bicykel. Poslanci odsúhlasili TV do 

400,- € 

 

 

 



Projekty, štúdie a doplnenie plánu prác 

 

Počas januára sa domerali definitívne rozmery brán. Nerátalo sa s otváraním, rozpočet 

nezahrňoval pohon. Doobjednané dvere do brány nad rámec rozpočtu. Ak dovolí počasie 

začne sa z lepením lepenky. 

Hrobové miesta – vypísať žiadosť na vytvorenie pamätníka/pietneho miesta pre pamätné 

tabule. Treba uvažovať nad miestom pre tabule, musia byť vyvesené. 

Chodník na cintorín – pokus podať žiadosť na okres – NRO . Potrebné zamerania a štúdia 

zhruba 150€. 

Mostík pri úrade – výzva z MF SR podaná žiadosť na miestnu komunikáciu (13 500€ + 1500€ 

spoluúčasť), vodohospodári s tým nemajú problém. Potrebná štúdia, rozpočet a projektová 

dokumentácia, zhruba 200€. 

Radová výstavby, mladý ľudia sa pýtajú na domčeky koľko ich bude ako budú vyzerať 

a podobne. Bolo by potrebné vypracovať štúdiu, cca 1 300,- € za dva varianty, radová 

výstavba so spoločnou stenou, alebo bez spoločných stien. 

Družstvo, snaha získať pozemok pod budovou do dlhodobého nájmu 

Vodohospodári chcú investovať do vodojemu nad obcou, obec nemusí investovať a získa 

zásobník vody 

Urbárske spoločenstvo a obec potrebné stretnutie pre určenie hraníc, pre presvetlenie cesty 

k chate mjr. Kukorelliho. Je niekoľko sporných miest. Prečistiť potok, kompetencie majú 

vodohospodári a nie životné prostredie. Návrh pre poslancov aby sa prešli a videli sporné 

miesta a miesta kde bude potrebné prečistiť potok. 

 

Bod 6 

Diskusia 

Žlté nádoby na odpad 120L a 240L – návrh aby sa kúpili kvalitnejšie. 

Z 1 100L nádob sme vybrali 16 a 10 vriec skla počas januára. Návrh na nákup 4 nádob na 

sklo ktoré by boli uložené na družstve. Vyprázdniť jednu garáž na skladovanie. 

Od 1.1.2020 je povinné váženie, poslaná reklamácia lebo nedodali vážiaci lístok. 

 

 

Uznesenie č. 96/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje nákup plastových nádob 

a to nasledovne: 

Žlté 120L a 240L – pre obyvateľov obce (1/3 z ceny hradí obec a 2/3 z ceny hradí občan) 

a zelené 1100L v počte 4ks. 



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, 

 

J. Andrek – ako je to so psami od nového roku čo platí VZN? 

Starosta – je menej hlásení, zatiaľ nebola uložená pokuta. 

 

 

 

Zapísal: Ján Puchein............................................................ 

 

Overovatelia: Tadeáš Andrek ............................................................. 

  

                                               Vladimír Rozkoš ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin IVAN 

starosta obce 


