
 Zápisnica  

 z  12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 09.03.2020  
 

Prítomní:       Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, , Vladimír Rozkoš, 

Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš 

Neprítomní:  Ing. Andrea Kačkošová ,     

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. Dodatok č.1 k VZN 1/2020  

 

3. Aktuálne výzvy a granty – možnosti zapojenia sa  

 

4. Rôzne – ťažba breza, hasičská zbrojnica 

 

5. Diskusia  

 

6. Záver 
 

 

Bod 1. Úvodné náležitosti 

 

A. Obecné zastupiteľstvo otvoril Ing. Martin Ivan, starosta obce.  Privítal všetkých 

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

uznášaniaschopné. 

 

B. Zapisovateľ: Ján Puchein 

            Overovatelia a návrhová komisia: Peter Rozkoš, Bc. Katarína Lehetová 

 

 

 

 



Uznesenie č. 97/2020 

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

Puchein, overovateľov zápisnice ako aj návrhovú komisiu – Peter Rozkoš, Bc. Katarína 

Lehetová 

 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, , Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš, Bc. Katarína 

Lehetová, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Kačkošová 

 

 

Uznesenie č. 98/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje program 12 OZ 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, , Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš, Bc. Katarína 

Lehetová, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Kačkošová 

 

D.  Zápisnica a uznesenia boli doplnené a podpísané 

E.  Správa o činnosti 

Starosta absolvoval školenie pre verejné obstarávanie v Prešove. V sídle kraja je otvorené nové 

pracovisko UVO – p. Richnavský 

Konzultácie k prerobeniu webového sídla obce, základný balík 300,- €, návrhy sú vítané  



Dali sa vypracovať letecké snímky obce za cenu 250,-. Fotografie budú dodané na USB kľúči, 20 

snímok bude vytlačených plus dostaneme propagačné materiály. 

 Svetový deň pingpongu 6.4.2020, zvažujeme zapojenie sa 

Cintorín po decembrových pohreboch – bola dosypaná hlina, príprava sály na kar  

Schôdza DHZ – 30 členov. Potrebujeme pre DHZO 10 vyškolených členov, zatiaľ ich máme len 6. 

V apríli bude školenie na strojníka – momentálne máme len 1 vyškoleného. Členovia DHZO vykonajú 

prehliadku komínov. Potrebujeme doriešiť preventivára. 

Miera separácie za rok 2019 je pre našu obec 30,59 %. Cena za tonu odpadu je za 13,- €. Ak by sme 

s mierou separácie boli pod 30 %, cena za tonu by stála 22,- €. Dosiahnuť nad 30 % sa nám podarilo 

v rámci aktivít obecného úradu tým, že sme vyzbierali kovy ktoré sme následne dali na recykláciu. 

Domácnosti vrecovým zberom nezvýšili množstvo vyseparovaných odpadov.  

Došli nádoby 120 L a 1000 L. 120 L pre domácnosti za cenu v pomere 2/3 domácnosť a 1/3 obec. 

Budúci týždeň vydáme letáky s informáciou. 

Opatrovateľská služba – žiadosť podaná na PSK. Treba podať informáciu ľudom, že bude  takáto 

služba v obci. 

Životné prostredie – na okresný úrad podaná žiadosť pre výrub brezy. Nad Števicou v 5 stupni 

ochrany na výrub stromov ktoré sú potencionálne nebezpečné. 

Starosta absolvoval školenie Hornozemplínskej knižnice na oživenie knižnice. 

Deň učiteľov – školský úrad v Hanušovciach n/T chystá malú slávnosť. Na ocenenie minulého roku bol 

navrhnutý pán Polča, toho roku navrhujem pani Štefanikovú. 

Revízia plynu – dovolal som sa pánovi ktorý robil revíziu prisľúbil, že príde aj tentoraz. Hraničný je pre 

nás 7 mesiac roku 2020. Revízia pre školský byt je hotová, ako aj revízie v škole a kaderníctve.  

Revízia elektriny – budú potrebné revízie elektriny pre dom smútku a multifunkčné ihrisko. Oslovil 

som dvoch revizakov pre podanie cenovej ponuky. 

Zorganizoval a uskutočnil sa ples. Vďaka poslancom za 1. cenu do tomboly. 

Uskutočnil sa MDŽ. 

Prebehlo výberové konanie pre riaditeľku MŠ. Kriváková – 3 hlasy, Čabalová – 2 hlasy 

Možnosť odpredaj aut od štátnych lesov. Ak máte informáciu kto by mal záujem poskytneme mu 

prístup do aukcie. 

Úrad vlády vyhlásil výzvu na pamätníky a hroby. 

Prebehla kolaudácia u pána Krivdu. 

V kultúrnom dome sa konala schôdza poľovníckeho združenia Lipiny. 

Prebehli voľby do NR SR. 

Pán Ščepita zameral mostík, chodník na cintorín, zameraný je aj pozemok pri úrade. 

Na mostík pri obecnom úrade je podaná žiadosť na dotáciu na projekt na opravu. 

Obec pripravuje verejné obstarávanie pre práce na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 



Planstav kvôli  garážovým dverám na budove v areály družstva, spravili sa ostenia. Budúci týždeň 

prídu z firmy pozrieť čo je ešte potrebné na osadenie garážových dverí. 

Na detské ihrisko boli dosadené dopadové plochy. 

Upratovalo sa okolo budov v areály družstva. 

Obnovila sa výroba betónových kociek. 

S pánom Haškom sme riešili ozvučenie v dome smútku. 

 

Uznesenie č. 99/2020 

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

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

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

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš, Bc. 

Katarína Lehetová, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Bod 2. Dodatok č.1 k VZN 1/2020 

 

Po dohode s pani Jurčovou zmena VZN. Kritéria pri konkrétnom prípade po lekárskom 

posudku kedy sa určí stupeň odkázanosti. 

Uznesenie č. 100/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje dodatok č.1 k VZN 1/2020 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

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

Ján Pivovarník, Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš, Bc. 

Katarína Lehetová, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 



Bod 3. Aktuálne výzvy a granty – možnosti zapojenia sa  

Starosta obce informoval poslancov o možnostiach podania projektov a ktoré projekty už boli 

podané. 

PSK vyhlásilo výzvy. Obec podá žiadosť na finančný príspevok na kultúru. Konkrétne na dni 

obce. 

Projekt na telocvičňu – nezmenili výzvu kde je spolufinancovanie 50%, čo nie je pre obec 

momentálne možné. Pozitívna správa je, že Slovenský olympijsky výbor má organizačnú 

zložku cez ktorú pôjde výzva na budovanie športovej infraštruktúry kde je spolufinancovanie 

20%. Táto výzva by bola vhodnejšia. 

Hornozemplínska knižnica – možnosť čerpania financií z ministerstva kultúry SR na 

knižnicu. Momentálne je naša knižnica nefunkčná. Možnosť sa inšpirovať obcou Rudľou. 

Nestihol sa podať projekt na chodník k cintorínu z výzvy pre NRO, budeme hľadať iné 

možnosti. 

Podaná žiadosť na ministerstvo financií SR na rekonštrukciu mostíka pri obecnom úrade. 

Čaká sa na vyhodnotenie. Pripravuje sa štúdia aj rozpočet. 

Cez ministerstvo vnútra SR je možnosť podať projekt na pamätnú tabuľu, hrob vojaka 

Rajtiaka, pamätník SNP. 

Možnosť vybudovania miesta pre pamätnú tabuľu pred obecným úradom. Rozpočet 

neprekročí 8 000,- €. Miesto pre tabuľu, vytvorenie pietneho miesta pre kladenie vencov pri 

pamätných udalostiach ako sú napr. SNP, vypálenie obce, oslobodenie obce a iné. 

 

Úrad vlády poskytne dotácie pre  obce zameranú na obnovu pamätníkov. Zámer podať 

žiadosť na obnovu pamätníku SNP pri chate. Žiadosť treba poslať do 16. 3. 2020. 

DHZ postupne dostávame veci ktoré sme objednali. Chýbajú už len 2 zásahové obleky, ktoré 

momentálne nie sú dostupné. 

Projekty ktoré boli podané predtým dodnes nie sú vyhodnotené. 

T-com – optika v obci – prišli už žiadosti o vyjadrenie. 

 

Bod 4. Rôzne – ťažba breza, hasičská zbrojnica 

Žiadosti na výrub dreviny 

Podaná žiadosť na odstránenie stromov ktoré sú v 5. stupni ochrany. Žiadali sme o povolenie 

na výrub 7 stromov ktoré previsujú nad cestou a ohrozujú ľudí. 17. 2. 2020 sa konalo konanie 

kde sa určili ešte ďalšie 3 stromy. Odstránené by mali byť do konca marca. 

Žiadosť na výrub brezy. Breza je vyznačená asi 80% kusov. Označenie vykonal lesný 

hospodár. 16. 3. 2020 sa bude konať konanie k žiadosti. Zo žiadosti nám vyplýva povinnosť 

na náhradnú výsadbu. Potrebné určiť pozemok kde sa náhradná výsadba uskutoční. 

Poslanci určili náhradnú parcelu z druhej strany. 



Starosta podotkol, že je potrebné určiť kľúč ako sa pridelia parcely na ťažbu a cenu. 

Poslanci sa po diskusii zhodli nasledovne: cena bude 50,- €, parcely sa budú žrebovať, 

povinná nenávratná záloha ktorá musí byť zaplatená pred žrebovaním parcely vo výške 20,- € 

a odobraté množstvo bude „na jednu vetriesku“. 

Uznesenie č. 101/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou schvaľuje predaj drevnej hmoty 

nasledovne: 

a. Cena za drevnú hmotu – 50€ 

b. Zložená nenávratna záloha – 20€ 

c. Spôsob určenia parcely – žrebovaním 

d. Odobrané množstvo – „na jednu vetriesku“ 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 6 Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš, Peter Rozkoš, Bc. Katarína 

Lehetová, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Tadeáš Andrek, 

 

Cintorín – projekt na výsadbu drevín je schválený. Potreba vyrezať stromy pozdĺž plota na 

spodnej strane,  podľa projektu 40 stromov sa vysadí. Ľudia sa pýtajú čo sa s tým bude robiť, 

majú obavy aby im stromy, konáre nespadli na hroby. Zima bola slabá na sneh či mráz ale 

zato bola veľmi veterná. Firma ktorá rieši výsadbu sa zatiaľ neozvala. Predpokladám, že sa 

ozve po veľkej noci, budem skúšať s nimi dohodnúť nové rozmiestnenie. 

Hasičská zbrojnica – máme podpísanú zmluvu a peniaze na účte. Rozsah prác nie je až taký 

veľký, pravdepodobne začatie prác by mohlo začať po veľkej noci. V priebehu marca bude 

potrebné urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa  prác. 

Bod 5. Diskusia 

Starosta – bol znepokojený, že urbár zvolal schôdzu o ktorej starosta nevie, navyše na plagáte 

je napísané, že sa koná v kultúrnom dome ale sálu si nerezervoval. Čo ak by bola sála 

obsadená? Tiež plagáty boli vyvesené zvonku na tabuliach kde sa rozmočili. Nabudúce nech 

sa donesú na obecný úrad a my ich vyvesíme na obecných tabuliach.  

V. Rozkoš – Plagáty musia byť vyvesené mesiac pred začatím schôdze. Zrejme predseda 

urbáru zabudol oznámiť, že sa bude konať schôdza. Potreboval splniť zákonnú povinnosť 

vyvesiť oznam 30dní pred. 

Starosta poprosil poslancov aby mu nabudúce dali vedieť či sa zúčastnia alebo nezúčastnia 

obecného zastupiteľstva, prípadne napísali, že nevedia. Sú body ktoré sú časovo potrebné 



riešiť a musíme byť uznášania schopný. Aby sa nestalo že je niečo dôležité a prídu traja 

poslanci na OZ.  

Padol podnet na chodník Telekia, kde je na jednom mieste spadnutý strom a je problém cez 

neho prejsť. Starosta to oznámi na príslušný úrad a pokúsi sa to vyriešiť. 

Najpravdepodobnejšie je že to obec vyreže a nechá mimo chodník. 

Starosta oznámil, že sa dnes konala školská rada. Problematika škôlky ostala na mŕtvom bode. 

Menovací dekrét na riaditeľku škôlky podpísal pani Krivákovej po skončení rady ešte pred 

OZ. Výberové konanie mi ukázalo kde je pôvod problémov a sporov na pracovisku. Pani 

Peterovej som navrhol dohodu o rozviazaní pracovného pomeru s trojmesačným odstupným. 

Snažil som sa v tej veci urobiť posun ale nenastal, a nemienim stále do okola riešiť škôlku 

a hlavne vzťahy na pracovisku. Keď je tu tak zle nikoho nasilu nedržím. 

Vladimír Rozkoš – Osobne by som to až tak nehrotil a dal tomu nejaký čas. 

Starosta – Nešijem horúcou ihlou tento stav už trvá niekoľko mesiacov. Padlo už niekoľko 

upozornení ale nič sa nezlepšilo. 

Vladimír Rozkoš – Ja by som sa na to vyspal a premyslel to. Vyvolá to vlnu nevôle v obci. Je 

to citlivá vec, osobne by som počkal do konca školského roka. 

Ján Pivovarník – súhlasil, že je to v dedine a má podporu niektorých občanov, tak to môže 

vyvolať nevôľu. Zas na druhej strane ak by to bolo v súkromnej firme nikto by sa s tým tak 

nebavil. Každý by si mal vážiť prácu v obci. 

Starosta – správa sa voči zamestnancom korektne, tak očakáva že si budú plniť svoje úlohy. 

Aj keď preferoval ako riaditeľku Čabalovu, obom kandidátkam dal rovnakú šancu 

a rešpektuje rozhodnutie školskej rady. Krivaková mala náročné obdobie a zvládla to. Osobné 

veci si vysvetlili. Možno sa na to vyspí a nejak sa to vyrieši. Bohužiaľ pri rozhovore  v rade 

zatiaľ nedošlo k sebareflexii. 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

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

 

Overovatelia: Bc. Katarína Lehetová ............................................................. 

  

                                               Peter Rozkoš ............................................................. 

 

 

 

Ing. Martin IVAN 

starosta obce 


