
 Zápisnica  

 z  9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

 Obce Hermanovce nad Topľou konaného dňa 29.11.2019  
 

Prítomní: Ing. Martin Ivan, starosta obce 

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

Neprítomní:      Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, 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. VZN 7/2019, VZN 12/2019, VZN 13/2019, VZN 14/2019 – schválenie OZ 

 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za rok 2018/2019 – na vedomie OZ 

 

4. Rôzne – príprava rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, Príprava 

plánu prác na rok 2020, plánovanie podujatia Uvítanie do života a Obecná zabíjačka 

 

5. Diskusia 

 

6. Záver 

 

bodu 1. Úvodné náležitosti 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4  a OZ je uznášaniaschopné. 

B.  Zapisovateľ: Bc. Ján Puchein 

 Overovatelia: Jozef Andrek, Vladimír Rozkoš 

C.   Predložený program bol schválený. 

D.  Zápisnica + uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia – uznesenia podpísané a vzaté 

na vedomie 

 

 

 



Uznesenie č. 65/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou    schvaľuje ako zapisovateľa  Bc. Jána 

Pucheina, overovateľov zápisnice ako aj návrhovú komisiu -   Jozef Andrek, Vladimír Rozkoš 

a program 9. zasadnutia OZ 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

E. Správa o činnosti 

-  obec financovala autobus pre občanov na nákupy do Poľska 

-  sála bola pripravená na odpytovanie, krstiny 

-  starosta obce sa zúčastnil valného zhromaždenia MAS – Slanské vrchy – Topľa, ktoré 

sa konalo v Bystrom. Valné zhromaždenie odsúhlasilo členské poplatky na činnosť 

MAS, a to sumou 0,50,- € na obyvateľa na rok 2019. 

-  v obci bola prevedená kontrola NKÚ ďalšie podrobnosti v bode rôzne 

- firma KOSIT a. s. stiahla veľké kontajnery z vyšného a nižného konca obce 

- firma Veríme v zábavu s. r. o., dokončila detské ihrisko na dvore MŠ, boli dokúpené 2 

rohože pod preliezky  

- príprava verejného zhromaždenia 

- stretnutie s pani Urdovou, ktorá mala prednášku o odpadoch na verejnom 

zhromaždení, do obeda v ten istý deň prednášala aj v MŠ a ZŠ 

- S pánom Ligusom bol konzultovaný územný plán, následne podáme žiadosť o dotáciu 

na zmeny a doplnky územneho plánu 

- starosta obce sa zúčastnil stretnutia mikroregiónu Oblík, ktoré sa konalo v obci 

Radvanovce, rokovalo sa o akčnom pláne pre malo rozvinutý región na rok 2020. 

Ďalšie stretnutie mikroregiónu je naplánované na 20.12.2019 v našej obci 

- konal sa 4. ročník behu „Hermanovská desiatka“, účastníci si chválili  organizáciu aj 

samotný pretek, bola rekordná účasť cez 70 detí, a 102 bežcov 



- volebná miestnosť pre parlamentné voľby 2020, bude v priestoroch MŠ, keďže sa 

v ten istý deň koná v kultúrnom dome ples 

- program rozvoja dediny, podané projekty na traktorovú kosačku a prestrešenie 

prístrešku za obecným úradom + nádoby na odpad 

- starosta obce odovzdal sklad civilnej obrany MV SR, uvoľnila sa tým miestnosť 

v ktorej sú momentálne regály s hasičkou výzbrojou a pivné sety (stoly a lavičky) 

- možnosť financovania poskytnutia opatrovateľskej služby. Starosta vyzval poslancov 

ak majú informácie o osobách ktoré by potrebovali takúto službu aby túto osobu 

informovali, poprípade posunuli túto informáciu ďalej. Ak by bol záujem obec sa musí 

registrovať ako poskytovateľ takýchto služieb na PSK. 

- MŽP SR vyhlásilo výzvu na výmenu zdroja tepla pre domácnosti (výmena kotla), 

informáciu treba posunúť občanom 

- pre zlé počasie a personálnu kapacitu sa na garážach v areáli družstva nepracovalo, 

brána bude od dodávateľa dodaná až v januári  

- pripravovala sa sála na oslavu 50. pre pána Barana 

- spoločnosť Slovak Telecom a. s. informovala o schválenom zámere pre vybudovanie 

optickej siete v našej obci. Viac informácií dostaneme začiatkom budúceho roka. 

- odvoz hliny, kosenie cintorínov a ihriska, príprava plochy na nižnom konci na zimu 

pre ľadovú plochu 

-  Peter Rozkoš čistil s požiarnym Ivecom rúru/šanec 

- Matej Rozkoš vyúčtovanie V3S 

- posilňovňa – nivelačka je už mesiac vyliata, zameraný koberec na podlahu, tento 

týždeň sme boli v Leopoldove po vysúťažené činky, stroje, závažia. V chodbe pred 

posilňovňou sa ukladá dlažba. Na starých strojoch sa dali očalúniť sedačky. 

- pri dielni pod schodmi sme vytvorili priestor pre lopaty, metly a podobne 

- bol opravený stojan na turistickom chodníku Telekia 

- opravili sa vianočné ozdoby a dokúpilo sa osem ďalších, následne boli vyvesené po 

obci. Na „kruháči“ sú pripravené ozdoby, sviečky pre adventný veniec, zajtra t.j. 

v sobotu 30.11. sa budú dokončovať, dotiahne sa elektrika. Stĺp pred Haška je 

v havarijnom stave, bol nahlásený ešte v pondelok, zajtra pri prácach bude vymenený. 

- svetla v dome smútku boli naplánované na budúci týždeň ale stihlo sa to urobiť už 

tento 

 

 

 

 



Uznesenie č. 66/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou    b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 

o činnosti.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

 

Bod 2. 

Hlasovanie o VZN. Starosta sa opýtal či má niekto nejaké návrhy na doplnenie k VZN.  

Bez pripomienok sa pristúpilo k hlasovaniu 

 

VZN 7/2019 O financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou 

Uznesenie č. 67/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou    

schvaľuje VZN 7/2019 O financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených 

obcou 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 



VZN 12/2019 O miestnych daniach na území obce 

Uznesenie č. 68/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou    

schvaľuje VZN 12/2019 O miestnych daniach na území obce 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

VZN 13/2019 2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady 

Uznesenie č. 69/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou    

schvaľuje VZN 13/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne 

odpady 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

 

VZN 14/2019 O dani z nehnuteľnosti na území obce 

 Uznesenie č. 70/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou    

schvaľuje VZN 14/2019 O dani z nehnuteľnosti na území obce 



 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

Starosta dal do povedomia rozhovor na rádiu Expres kde si Branislav Závodský pozval 

primátora mesta Trenčín pána Richarda Rybníčka. Rozhovor sa venoval téme ako vláda 

hodila ťarchu svojich sociálnych balíčkov na samosprávy, a obce a mestá musia zvyšovať 

poplatky a dane aby mali dostatok finančných prostriedkov na vykrytie nových výdavkov.  

Našťastie naša obec je v takej finančnej situácii, že nemusí dvíhať dane a poplatky, okrem 

poplatku za odpad ale to je spôsobený zlou mierou recyklácie v našej obci.  

 

Bod 3. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za rok 2018/2019. 

Uznesenie č. 71/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou  berie na vedomie správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za rok 2018/2019. 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

 



 

Správa NKÚ o vykonanej kontrole na ochranu osobných údajov.  

NKÚ odporučila tieto opatrenia: 

Opatrenie 1 – v registratúrnom poriadku v rámci definície elektronického registratúrneho záznamu 

doplniť odkaz pod čiarou – odvolávka na § 24a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. 

Opatrenie 2 – uzatvoriť dohodu s spoločným obecným úradom 

Opatrenie 3 – poučiť dodávateľov informačných systémov 

Opatrenie 4 – aktualizovať bezpečnostné štandardy informačnej bezpečnosti  

 

Uznesenie č. 72/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou  berie na vedomie správu z kontroly 

NKU a jej odporúčania prijať opatrenia. 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 

 

Bod 4. 

Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.  

Starosta oznámil poslancom, že najneskôr v stredu dodá poslancom návrh rozpočtu na budúci 

rok. S rozpočtom súvisí aj plán prác poprosil poslancov ak majú oni nejaké návrhy aby ich 

zapracovali do rozpočtu aby ho pred Vianocami stihli schváliť. 

Hrubý odhad ako obec hospodárila za minulý rok, za drevo získala 16 000,- € a zostatok 

z rozpočtu je pri hrubom odhade okolo 20 000,-€. Presné čísla budú neskôr. 

Starosta tiež oznámil poslancom aby pouvažovali o odmenách pre zamestnancov obce, 

pretože človek ktorý pracuje celý rok by mal dostať odmeny. Tiež upozornil aby sa nestalo 

ako minulý rok kedy odmeny dostali od bývalého starostu len zamestnanci obecného úradu , 

zamestnanci ZŠ aj MŠ dostali rovnaké odmeny ako zamestnanci obecného úradu od nového 



starostu. Poslanci sa zhodli na tom, aby starosta rozhodol o odmenách, pretože sa so 

zamestnancami stretáva dennodenne a vie kto ako pracoval a aké odmeny si zaslúži. 

Poslanec Rozkoš – chodník by mal byť prioritou na ďalší rok. 

Starosta súhlasí, len podotkol, že ešte záleží ktoré projekty budú schválené, ale je za to aby sa 

začali riešiť majetkovo-právne vzťahy a projektový zámer na rok 2020. Prioritou zostáva 

budova školy - bude potrebné uzavrieť podkrovie školy , mostík pri obecnom úrade, chodník 

na cintorín a pre strešenie vstupu do domu smútku 

Environmentálny fond uzavrel výzvu L5 ale otvoril výzvu L6. Starosta považuje za potrebné 

skúsiť opäť podať projekt. Poslanci súhlasili s podaním projektu. 

Podujatia na december – MŠ a ZŠ budú mať vianočnú besiedku. Na Mikuláša idú do VT obec 

im preplatí autobus a 3,- € na balíček. Od pána Saba príde faktúra za balíčky pre deti ktoré 

navštevujú ZŠ v Bystrom tak ako po minulé roky. 

Na Vianoce obec zaplatí deťom MŠ a ZŠ darček 5€/dieťa. 

Uvítanie detí do života. Tento rok máme 5 detí, predstava starostu je v malom kruhu 

zasadačky dieťa plus rodičia, bol by rád ak by sa zúčastnili aj poslanci OZ, deti zo ZŠ by 

zahrali a zaspievali na záver by bolo malé posedenie s občerstvením. Už o tom komunikoval 

aj s riaditeľom ZŠ. Chcel by kúpiť nejakú tašku v ktorej by bolo nejaké oblečenie/dupačky 

pre dieťa, nejaká knižka, kvety pre mamu. 

Poslanec Rozkoš – či by nebolo lepšie dať finančný príspevok? 

Starosta – medzi deťmi je aj jeho syn a nechcem aby ľudia vraveli, že posledných 8 rokov to 

nebolo a teraz to je. Necháva to na poslancov ako rozhodnú. 

Poslanci  po diskusii s ohľadom na finančnú situáciu obce sa rozhodli dať 100,- € na dieťa pri 

uvedení do života pre rok 2019 s tým ,že to bude aj ďalšie roky. 

 

Uznesenie č. 73/2019  

Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou   schvaľuje  príspevok na dieťa pri 

príležitosti uvítania do života vo výške 100€. 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 4 Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ján Pivovarník, 

Vladimír Rozkoš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter 

Rozkoš,  

 



 

Posledná sobota v roku t. j. 28.12.2019 tak ako po minulé roky by sa mala konať obecná 

zabíjačka.  

Diskusia k obecnej zabíjačke. 

 Poslanec Rozkoš podotkol, že je potrebné nejak zosúladiť ľudí ktorí sa pohybujú v kuchyni 

a tiež cudzích ľudí. Vyčíta aj to, že obec míňa veľa na alkohol. Z okolitých obcí nikto nehýri 

tak ako my. Aby sa nám nevypomstilo, že ľudia budú vravieť ako dvíhame poplatky za odpad 

a pritom robíme také oslavy. Ďalej doplnil k Dňom obce, že v budúcnosti  pri takejto 

príležitosti treba pripraviť pohostenie aj pre občanov obce /chlebíčky alebo zákusky/, nielen 

pre  pozvaných hostí 

Starosta povedal svoj postreh kedy na podujatí k úcty starším pohostilo 100 ľudí pričom za tie 

isté peniaze sa minulého roku na obecnej zabíjačke pohostilo cca 300 ľudí. Priznal, že sú 

ľudia ktorý prídu zjedia a odídu ale sú aj taký ktorý skoro prídu a neskoro odídu. Čo sa týka 

cudzích ľudí na poslednej zabíjačke sa neregistrovalo toľko cudzích ako rok predtým. Dodal, 

že na dní obce bolo prichystané jedlo pre občanov, ale vzhľadom na okolnosti keď nás 

prekvapila búrka a tombolu sme mali v sále. Po tombole ľudia húfne odišli kým sme 

pripravovali na stoly pre nich jedlo. Aj keď  upozorňoval ľudí, že je pre nich pripravené 

pohostenie. Zostalo ich lien niekoľko a aj jedlo zostalo. 

Poslanec J. Andrek podotkol, že v blízkych obciach si nemôžu ani dovoliť takú akciu pre 

neprispôsobivých občanov a, že túto akciu robíme pre ľudí nie len pre pár vyvolených. 

 Starosta dodal, čo sa týka ľudí v kuchyni, že obec ma zástery ktoré môžu použiť aby sa 

zamedzilo aby v kuchyni nebol niekto kto tam nemá byť. Na poslednej zabíjačke napočítal 30 

ľudí ktorí pomáhali, je to akcia pre veľký počet ľudí a je ťažké niekedy to ustriehnuť. Na 28. 

decembra dá pripraviť plagáty na obecnú zabíjačku. 

V bystrom na umelej tráve bude 12.ročník turnaja vo futbale, starosta poprosil aby obec 

venovala 50,- € na mäso na guľáš.  

 

Bod 5. 

K 31.12.2019 končí pracovný pomer vedúca školskej jedálne. Vzhľadom na okolnosti ktoré 

sú v kuchyni môžeme kompetencie vedúcej školskej jedálne rozdeliť na kuchárku pani 

Peterovú a pani Sidorovú. Starosta skúsil osloviť 2 ženy ale 300,- € na polovičný úväzok sa 

nik nechce dovzdelávať. 

 

Od mája by  sa mala vrátiť do MŠ učiteľka Vargová s materskej dovolenky. Ak pani 

Čabalová prejde ako riaditeľka MŠ budeme mať 3 pracovné záväzky. Sú 2 varianty buď 

ostanú všetky alebo jedna odíde. Starosta to dáva na vedomie kvôli rozpočtu. 

Starosta kvôli anonymu ktorý prečítal poslancom komunikoval s rodičmi a žiaden rodič nemal 

problém. Anonym sa týkal hlavne týchto vecí: 

1. – nezobratie dieťaťa do MŠ po troch dňoch neprítomnosti bez lístka od lekára 



Podľa školského zákona je učiteľka povinná neprevziať dieťa ktoré chýbalo viac ako 3 

dni a nemá potvrdenie od lekára. V obci sa to pár rokov nerobilo ale porušoval sa tým 

zákon. 

2. – že sú deti choré lebo chodia na prechádzky v sychravom počasí, a von hneď po tom 

ako sa zobudia s teplých postelí 

Zákon vraví o tom, že deti musia chodiť von za každého počasia do teploty -10 

stupňov Celzia okrem dňa kedy prší. Na prechádzky chodia pred obedom. Po obede 

idú spať, ak vstanú majú olovrant a až následne ak sú ešte v škôlke keďže je čas kedy 

po nich prichádzajú rodičia idú von. 

3. Ako jedna učiteľka môže mať 14 detí na prechádzke 

Na prechádzke sú vždy 2 učiteľky. A podľa zákona má  jedna učiteľka zvládnuť 21 

detí 

Na základe viacerých vecí ktoré sa udiali chce starosta usporiadať stretnutie zo 

zamestnancami MŠ a ZŠ, zároveň znova zopakoval že stojí za p. Čabalovou a je sňou 

spokojný. 

Zimná údržba – s mikroregiónu prišla ponuka na nákup posypovej soli v cene 200,- € na tonu. 

Starosta by chcel zobrať 300 kg, poslanci s tým súhlasia. V zime hlavne na šarišskej strane je 

niekoľko úsekov kedy je povrch ako sklo a veľmi sa šmýka podotkol poslanec Pivovarník. 

Dlhodobý problém sú psy. V celej dedine sú asi 2-3 psy ktoré pravidelne utekajú. Od 

01.01.2020 začne platiť pravidlo kedy obec po 3 upozorneniach majiteľa psa bude možné 

udeliť pokutu 33,- €. Možno sa po tomto situácia zmení. 

Projekt zelené obce sa bude realizovať až na budúci rok.   

 

 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

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

 

  

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

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

 starosta obce    

 



 


