
Zápisnica z verejného zhromaždenia 15.11.2019 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: Ing. Martin Ivan, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Bc. Katarína Lehetová, Ján 

Pivovarník, Vladimír Rozkoš 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM :  

Úvodné náležitosti: 

 

  Pred začatím zhromaždenia poprosil starosta obce Ing. Martin Ivan prítomných uctením si 

pamiatku obetí ktorí zahynuli pri dopravnej nehode neďaleko Nitry minútou ticha. 

 

Program verejného zhromaždenia: 

1.Otvorenie Verejného zhromaždenia 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.Prednáška pani Urdovej o recyklácií odpadov 

4. Poplatok za odpad 

5. Územný plán „za sadmi“ 

6. Voľný pohyb psov 

7. Projekty/Dotácie 

8. Diskusia 

9. Ukončenie verejného zhromaždenia 

 

1. Bod 

Starosta obce privítal zúčastnených a otvoril verejné zhromaždenie obyvateľov obce  

Hermanovce nad Topľou. Osobitne privítal pani Urdovú zo Spoločnosti Priateľov Zeme. 

Poprosil aby sa prítomný zapísali na prezenčné listiny, a ak majú záujem pre odosielanie 

informácií prostredníctvom SMS alebo emailom od obecného úradu zanechali na seba 

kontakt. 

 

2. Bod 

Určil sa zapisovateľ verejného zhromaždenia.  

Zapisovateľom bude Bc. Ján Puchein  

 

Zároveň sa určili aj overovatelia, budú nimi prítomný poslanci obecného zastupiteľstva. 

Menovite  Jozef Andrek,  

Tadeáš Andrek 

Katarína Lehetová 

Ján Pivovarník 

Vladimír Rozkoš, 

 

 

3. Bod  

Pred prítomných predstúpila pani Urdová. Predstavila seba a Spoločnosť Priateľov Zeme, 

a v krátkosti opísala o čom bude prednáška. Prednáška ma názov „Ako udržať poplatok za 

odpad v našej obci“ Počas prednášky informovala o zákone o odpadoch Zákon č. 79/2015 Z. 

z.. Poukázala na to, že ako členovia Európskej únie sme sa zaviazali do roku 2020 mať mieru 

recyklácie odpadov na úrovni 50%. Poukázala na zanedbanie propagácie recyklácie ako aj na 



nedostatočné vzdelanie tejto problematiky nie len u detí ale aj u dospelých. Porovnala 

štatistiky priemeru recyklácie SR a mieru recyklácie obce Hermanovce nad Topľou. 

Prednášala aj o tom ako recyklácia vplýva na výšku poplatkov. Recyklovaný odpad je 

vyvezený zdarma, zatiaľ čo za bežný komunálny odpad musia občania platiť. V obci sa 

zvyšujú poplatky ak dostatočne nerecykluje. V prednáške sa venovala aj téme ako správne 

triediť a recyklovať samotný plast, sklo, kov, elektroodpad,  textil, biologický odpad 

a podobne. 

 

Po prednáške sa zapojilo niekoľko občanov do diskusie s pani Urdovou.  

Pýtali sa prečo to v západných krajinách už funguje (napríklad zálohovanie a zber PET fliaš) 

a u nás sa to nerobí.  

 

Pani Urdová priznala, že slovenská legislatíva dlho spala a až v poslednej dobe sa začalo diať 

viac vecí okolo tejto problematiky. 

 

Poniektorý sa spýtali, či si ľudia budú doma robiť plátenné tašky, kým v obchode si ich stále 

kúpia za pár centov. Či by nebolo lepšie zakázať ich úplne? Kým nebude zákonom dané ľudia 

to stále budú kupovať. 

 

Odkedy sú tašky spoplatnené rapídne klesol predaj tašiek, odpovedala pani Urdová, 

pravdepodobne sa bude ešte upravovať legislatíva. 

 

Starosta – zachádzame do detailov. Prednáška mala slúžiť ako návod, ako predchádzať 

odpadu, ako recyklovať doma. V západných krajinách to funguje len mi tam ešte nie sme, 

musíme začať od seba. Potrebujeme riešiť odpad v našej obci ktorý produkujeme. Váhu ktorú 

platíme za odpad ktorý nie je recyklovaný, to je základná myšlienka ktorú chceme dnes riešiť. 

 

P. Urdová – je dôležité, že táto debata vznikla. Je jasné, že za 1-2 hodiny nevyriešime veci 

s odpadom a recyklovaním. Sú to veci ktoré sa za roky nečinnosti nahromadili. Poplatky za 

odvoz odpadu sú vo výškach desiatky tisíc eur ktoré by mohli byť využité na iné potrebné 

veci v obci. Recykláciou Vám zadarmo odvezú odpad spred Vášho domu. 

Na záver sa poďakovala prítomným a ukončila prezentáciu. 

 

Starosta poďakoval pani Urdovej za prezentáciu. Upozornil, že obec dopláca 5000,- € ročne 

za odpad, pričom za 4 roky je to 20 000,- € a každý si vie urobiť predstavu čo všetko sa da za 

tie peniaze urobiť. 

 

4. Bod 

Zverejnený návrh poplatku za komunálny odpad. Podľa ankety až 60% by zvolilo poplatok 

10,-€ za komunálny odpad. Od 01.01.2020 sa zmení výška poplatku na 10,-€, zľavy 

s poplatku budú platiť aj naďalej. VZN je pripomienkovateľné 15 dní, je zverejnené na 

webovom sídle obce. Poplatok na rok 2021 sa bude pravdepodobne zvyšovať znova, záleží či 

obec a jej občania začnú efektívnejšie recyklovať. 

 

Od firmy KOSIT, 1100l nádoby mali byt odstránené, po internej dohode nám ostali na 

neurčitý čas, nádoby zmiznú treba sa pripraviť. Každý si môže zadovážiť vlastnú nádobu 

alebo viac vriec. Na družstve mame vyhradenú garáž ak Vám to doma zavadzia, nechajte 

vrecia pred bránou, my to dáme zberovej spoločnosti. 

 



Hromadia sa pneumatiky a elektrospotrebiče na družstve. Starosta pripomenul, že tak ako 

použité pneumatiky musí od Vás zadarmo prevziať spoločnosť ktorá sa zaoberá ich predajom, 

tak aj elektrospotrebiče sú na tom istom. Všade kde predávajú elektrospotrebiče sú zo zákona 

povinný prevziať od Vás starý elektrospotrebič zadarmo na recykláciu. Ak elektrospotrebič 

neodovzdáte v predajni, nechajte ho na družstve, ale pneumatiky nie. 

 

Vysokokapacitné nádoby firmy KOSIT budú stiahnuté pre ich malý objem a budeme 

používať naše opravené. Veľkokapacitné kontajnery na vyšnom a dolnom konci obce KOSIT 

ešte stiahne. Minimálne do apríla 2020 budú vysokokapacitné nádoby len pri cintoríne a pri 

družstve. 

 

Počas sviatkov boli na cintoríne nádoby na separovaný zber. Aj tak všetko skončilo vo 

veľkokapacitnom kontajneri.  

Ak v kontajneri na separovaný zber bude odpad ktorý tam nepatrí spoločnosť môže 

odmietnuť vývoz takéhoto odpadu. 

 

Od 01.01.2020 bude musieť mať každé auto ktoré vyváža odpad mať váhu na aute. 

Zákon o obecnom zriadení hovorí aj o tom, že obec nemôže zarábať a ani doplatiť za občanov 

vývoz odpadu. 

 

Nasledovala diskusia k téme 

 

Niekoľko občanov vravelo, že sa im nepáči vrecový systém, že nie je úplne dobrý keď 

napríklad doň treba dať kusy skla, či by neboli lepšie nádoby. 

 

Starosta – 1100 l nádoby pôjdu preč, je niekoľko variantov na obecnom zastupiteľstve. 

Jednou z variant by mohlo byť, že obec by nakúpila väčšie množstvo nádob a následne by ich 

odpredávala občanom. Až 48% z domácnosti sa v ankete vyjadrilo za plastové nádoby. 

 

Od občanov padla aj otázka, či budú vedieť vysypať nádoby ak máme vrecový systém 

odpadu? A upozornenie, že jedny majú plastovú nádobu ale nešetrným zaobchádzaním 

pracovníkmi KOSIT bola poškodená. 

 

 

Starosta – či už bude mať občan ku dňu zberu pred domom na viditeľnom mieste vrecia alebo 

nádoby, vývozná spoločnosť je povinná mať prispôsobené autá a vyviezť odpad. 

Náš najväčší problém sú veľkoobjemové kontajneri. Jednak na nich doplácame najviac, až 62 

ton odpadu sa vyviezlo tento rok. Čo je polovica s celkového odpadu v obci. Mnoho krát sú 

tam veci ktoré tam ani nepatria. Ak niekto nevie čo s odpadom napr. gauč, nech zavolá na 

obec alebo starostovi nájdeme riešenie. 

Pre deti sme zaviedli zber papiera, potom chodí  spoločnosť ktorá ho vymieňa za toaletný 

papier alebo vreckovky. Za dva mesiace deti vyzbierali 400kg papiera. Recyklácia je hlavne 

o chcení to zmeniť. 

 

5. Bod 

Na základe ankety kde boli dve varianty rezanie sadov/alebo cesta za sadmi aby sa mohli 

preklasifikovať ako stavebné pozemky. Za sadmi 58% rezať 29% 

Obec po konzultácií s odborníkmi zapíše do územného plánu obe riešenia. 

 



Zmení sa ochrane pásmo cintorínov od 01.01.2020, kým teraz to bolo minimálne 50m, bude 

možné aj 0m 

 

Pozemky s parcelným číslom 338 a 339 už patria obci, je návrh zmeny územného plánu na  

radovú výstavbu. 

Taktiež je zmena využitia podkrovia školy. 

Územný plán počíta s vybudovaním kompostoviska za areálom družstva, chodníkom 

k cintorínu na šarišskej strane, dobudovanie chodníku s obce Bystré do Hermanoviec n/T. 

Plocha pod obcou ktorá slúžila ako klzisko je návrh pre zmenu na rybník.  

Prioritou je vybudovanie optickej siete, pozemky popri ceste pri potoku budú 

preklasifikované z verejnej zelene na možnosť výstavby.  

 

Výstavba vodojemu ktorú bude plne financovať VVS a. s. je naplánovaná až po výstavbe 

vodojemov v Petrovciach a Bystrom, a až následne po dohode a vysporiadaní pozemkov sa 

začne s výstavbou.  

 

6. Bod 

Voľný pohyb psov podľa VZN 3/2019 je zakázaný. 44% občanov sa v ankete vyjadrilo za 

pokuty pre nezodpovedných majiteľov. Na poslednom zastupiteľstve sa prijalo, že občan bude 

3 krát upozornený následne dostane pokutu 33,-€, a prípadný odchyt cca 60,-€. 

Pes je len tak nezodpovedný ako je zodpovedný jeho majiteľ. Pokutovanie sa berie ako 

posledná možnosť. Celé je to o spolupatričnosti. 

 

Informovanosť od obecného úradu – podľa ankety dostatočná 79% 

Je snaha zaviesť sms/email notifikácie, kto by mal záujem nech uvedie kontakt v prezenčnej 

listine, 

 

7. Bod 

Správa obce za rok k dnešnému dňu 

Projekty a dotácie: 

Oprava garáži na družstve 15 000.-€ 

Detské ihrisko 8 000,- € 

Posilňovňa – 3 000,-€ 

Zelené obce 16 000,-€ 

Dobrovoľný hasičský zbor 3 000,-€ 

Dajme spolu gól – vybavenie pre deti MŠ 

Úrad práce – financie na zamestnanosť 

 

Nevyhodnotené projekty: 

Cesta nad obcou 56 000,-€ 

Rekonštrukcia školy 189 000,-€ 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 12 500,-€ 

Traktor s vlečkou – 88 000,-€ 

Kosačka + nádoby – chystá sa 

 

Predaj dreva: 

51 domácností už drevo má na jar ostáva ešte asi 6 záujemcov. Zrezalo sa 650 kubíkov dreva 

cena práce bola 10 000,-€ a príjem za predaj dreva bol 26 000,-€. 

Jarná ťažba dreva bude na pokyn lesného hospodára. 



Z projektu zelené obce na parcele cintorína na šarišskej strane - zrezaných bude asi 40 kusov 

starých stromov a následne sa vysadia nové 40 kusov. 

 

 

Z ankety 

Kamerový systém – obec nepovažuje za extrémne dôležitý. 

Futbal – obec je v súdnom spore s vlastníkom pozemkov pod ihriskom, a je problém aj 

s dobrovoľným hasičským zborom, kde treba menej ľudí - nedostatok ľudí, neexistuje 

infraštruktúra – šatne, sprchy, sociálne zariadenia 

Dať značku slepá ulica od čísla domu 173 

Živý plot na vyšnom konci pri ceste, možnosť osadenia dopravného zrkadla 

 

Diskusia 

 

Návrh na odstránenie stromov popri potoku, ako majú v obci Hlinné 

 

Starosta – regulácia neprichádza do úvahy, potok chovného významu ako pstruhová voda, 

v správe Povodia Hornádu a Bodrogu 

 

Ďalší občania sa ozvali, žeby bolo dobré prejsť potok a odstrániť rizikové úseky, niektoré 

stromy sú puknuté a v havarijnom stave. 

 

Starosta – je veľmi ťažké dostať 2 úradníkov sem, kým oni neschvália a obec nemá potrebné 

povolenia nemôže nič robiť. Rieši sa to už viac ako 3mesiace 

 

Nízka pokuta za psov, je to dlhotrvajúci problém, kým ľudia nedostanú pokutu stále to bude 

problém, pokutu zvýšiť na 100,- €. 

 

Starosta – doteraz kým nebolo VZN som nemal možnosť udeliť žiadnu pokutu, a legislatívne 

je možné podľa zákona udeliť pokutu za porušenie VZN max 33,- €. 

 

Návrhy na zlepšenie osvetlenia v dome smútku a vybudovanie prístrešku pred vchodom. 

 

Starosta – dáme to do plánu prác na rok 2020, osobne pred posledným pohrebom vymenil 

všetky žiarovky v dome smútku za LEDky, ale keď to nestačí doplnia sa svetlá. 

 

Prepadnutí mostík na ceste pri úrade. 

 

Starosta – bude podaný projekt na rekonštrukciu na získanie prostriedkov z ministerstva 

financií , ak projekt bude zamietnutý obec bude musieť nájsť vlastné prostriedky na opravu. 

 

Aký je výhľad s drevom do budúcna, koľko sa ešte bude dať brať od obce alebo už rozmýšľať 

nad inými riešeniami. 

 

Starosta – nemám tu problematiku naštudovanú, môžem od hospodára vypýtať nejaký zámer. 

Tiež je to aj na urbáre koľko plánuje vyťažiť. Nad obcou je ešte breza, ale tam treba vybaviť 

povolenie. Na margo tejto problematiky je výzva na výmenu kotla pre domácnosti. 

 

 

 



 

 

 

Starosta poďakoval za anketu ktorú občania vyplnili. Na záver poďakoval za účasť a ukončil 

zhromaždenie 

 

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

 

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

 

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

 

Ján Pivovarník  ............................................................. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

 starosta obce    


