
 Zápisnica  
 zo  7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa  6.9.2019  
 ___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Martin Ivan, starosta obce 

                           Poslanci : Jozef Andrek,   Bc. Katarína Lehetová, Ing. Andrea Kačkošová, Ján 

Pivovarník,  Vladimír Rozkoš,   

Neprítomní:      Tadeáš Andrek, 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. Rôzne – VZN 11/2019, úprava uznesenia na kúpu majetku 

3. Témy a termín pre verejné zhromaždenie-územný plán obce, odpadové hospodárstvo... 

4. Rôzne – deň úcty k starším, notifikácie sms, projekty .... 

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  5  a OZ je uznášaniaschopné. 

B.  Zapisovateľka: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 Overovatelia: Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš 

 

C. Predložený program bol  v bode 2. Rôzne  doplnený o pre jednanie VZN č. 8/2019, 9/2019 

a 10/2019 a následne schválený.  

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

vedomie.  

 

E. Správa o činnosti 

- predložené požiadavky ZŠ  a MŠ po ukončení šk. roka 

- podaná žiadosť o dotáciu na stravu 

- podpísaný dodatok k zmluve týkajúcej sa zníženia energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 

195, –  v zmluve bol chybne stanovený vzorec na výpočet úspory – nebudeme posudzovaní na 

základe spotreby ale na základe normatívneho výpočtu-  obec plní kritéria na 98%.  

- susedský spor medzi s.č. 91 a 206, p. Sciranková požadovala účasť poriadkovej komisie, spor bol 

posunutý polícii, zatiaľ od nej neprišla spätná väzba 

- uskutočnilo sa podujatie pre dôchodcov v spolupráci RÚVZ a políciou – rôzne zdravotné merania 

+ prednáška na tému „Ako sa nestať obeťou podvodu“  

- v Rudľove sa konalo cvičenie DHZ s IVECOm 

- zakúpený materiál pre DHZ z dotácie 3.000,-€ a jej vyúčtovanie 

- žiadosť DHZ na zaradenie /ostať v kategórii B/ 
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- uskutočnilo sa konanie s VVS a.s. Košice, týkajúce sa Hermanovského potoka na osobitné 

užívanie vôd /platnosť pôvodného rozhodnutia  skončila/ 

- zaslané vyúčtovanie dotácie z PSK na Dni obce vo výške 800,-€ 

- do Rady školy MŠ bol delegovaný p. Jozef Andrek namiesto p. Kováčovej 

- výberové konanie na riaditeľku MŠ bolo neúspešné, s tým, že kandidátke,  Mgr. V. Čabalovej , 

dáme ešte šancu, preto  bola prijatá na miesto učiteľky MŠ a starosta obce ju poveril riadením MŠ. 

- odpredaj motorovej kosačky za 180,-€ /pôvodne najvyššia ponúknutá cena/, návrh na 

prehodnotenie nových cenových ponúk bol zamietnutý /2 poslanci boli za, 4 proti a 1 sa zdržal/ - 

preto platili pôvodne predložené cenové ponuky 

- v obci bola vykonaná kontrola z NKÚ týkajúca ochrany osobných údajov, dokumenty sme 

predložili, chýbajúci organizačný poriadok, pracovný poriadok pripravuje  externá firma. Externá 

firma nám zabezpečuje aj dokumenty týkajúce sa ochrany osobných údajov.  

- účasť na školení pre rozvoj vidieka v Humennom 

- konal sa matičný turnaj 

- získali sme dotáciu na detské ihrisko /doplnenie 4 prvkov  v areáli MŠ/ vo výške 8.000,-€, verejné 

obstarávanie stálo 180,-€ a úspešným uchádzačom je firma Veríme v zábavu s.r.o., Trenčín, tiež 

schválená dotácia na vybavenie posilňovne 3000€ 

- vývoz kontajnerov 

- úspešný projekt ,,kuchár“, p. Liptáková už pracuje v kuchyni ZŠ 

- obec podporila koncert James Evans sumou 200,-€ organizovaným OZ Trip 

- je pripravený výstup na Šimonku, piatkové podujatie organizované miestnou organizáciou Matice 

Slovenskej obec podporila sumou 300,-€ (návrhy poslancov 2 za 500€, 1za 400€ a 4 za 300€) 

- máme 3 výtlačky novej knihy k vypáleniu obcí /1 ks za 15,-€/ 

- konalo sa zasadnutie mikroregiónu Hanušovce v Zlatníku pre jeho nečinnosť, novým predsedom 

sa voľbou stal starosta Zlatníka, p. Balog, zároveň sa zmenil názov združenia na „Mikroregión 

Oblík“. Následne sa konalo ešte jedno zasadnutie prevažne na tému spolufinancovania škol. úradu. 

- v rámci MAS SVT – bol starosta Martin Ivan  delegovaný za člena výberovej komisie  

- oprava kontajnera – oslovení boli viacerí, aj p. J. Peter, nakoniec ho opravil p. D. Tutko. Celková 

oprava stála  1.076,50€ /700,- € práca + 376,50€ materiál/ 

- spracovaná súhrnná správa k VO za II. Q – vypracoval Ing. Bernacký 

- DHZ - p. Juraj Bendík a p. Daniel Tutko  absolvovali školenie, spojazdnená mašina na súťaže 

- drobné opravy PV3S 

- kosenie verejných priestranstiev, cintorínov  

- osadená lavička pri obecnom úrade 

- požiadavka presunúť lavičku spred s.č. 105 k s.č. 108 a 71 – vydiskutované a zúčastnené strany 

súhlasia 

- oprava bubnovej kosačky za cca 100,- € 

- oprava kosačky viking 

- p. J. Sidor daroval obci kolotoč a hojdačku  

- DH 112 je už funkčné 

- vyčistený priepust za sadom p. Mihoča 

- oprava rozhlasu 

- IVECO – chyba DPF filtra, auto bolo v servise v Prešove 

- umiestnené upozornenia v škole, parku, pri kontajneroch 

- domontované čidlá pri vstupe do OcÚ 

- zásypy cesty nad obcou asfaltovou drťou   

- repasovaný vozík – vyvarený spodok 

- pripravené 4 stĺpy na osvetlenie na klzisko 

- orezávanie konárov na zemplínskej strane kvôli SAD 

- na šarišskej strane na cintoríne umiestnené koše na separovaný zber 

- zakúpený mlynček na mäso do ŠJ 

- zakúpený koberec do MŠ + rohože 

- výroba skriniek do školy – zhotovil p. J. Sabo, oproti pôvodnému zámeru bol zhotovený navyše 
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botník + skriňa na periny do MŠ  

- hygienický náter stien v školskej kuchyni 

- revízia kotlov – p. Brtáň – kotly sú funkčné, zrejme bude treba na jednom vymeniť ložisko na 

ventilátore 

- vytepované koberce v MŠ 

- v ZŠ reorganizácia -  každý učiteľ bude mať vlastnú triedu 

- zahájený nový školský rok – v MŠ je zapísaných 20 detí, zatiaľ nastúpilo 18 a v ZŠ je 23 žiakov 

- začiatkom letných prázdnin sa konal denný detský tábor a strava sa pripravovala v kuchyni ŠJ 

- pri príležitosti 75. výročia od vypálenia obce sa uskutočnilo s deťmi kladenie venca a  výlet + 

vyhlásený oznam v rozhlase na podnet p. Jozefa Rozkoša, poďakovanie aj pracovníčkam kancelárie 

OcÚ 

- dostali sme ďakovný list od RKC za poskytnutú dotáciu – prečítaný poslancom 

Uvedenú správu o činnosti poslanci vzali na vedomie.  

 

2. VZN 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, úprava uznesenia na kúpu majetku 

 

V úvode bolo prijaté nové uznesenie č. 56/2019 na kúpu nehnuteľností /pozemok + dom s.č. 119/ 

s upraveným textom:  

 Uznesenie č. 56/2019  
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou   s c h v a ľ u j e   kúpu nasledujúcich 

nehnuteľností do vlastníctva obce Hermanovce nad Topľou:  

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, katastrálnym odborom, pre 

okres Vranov nad Topľou, obec Hermanovce nad Topľou, katastrálne územie Hermanovce nad 

Topľou na LV č. 4 ako: 

- pozemok registra „C“, parc. č. 338 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 841 m
2
 

- pozemok registra „C“, parc. č. 339 – ovocný sad o výmere 3496 m
2
 

- stavba – dom, súpisné číslo 119, postavená na parcele registra „C“, parc. č. 338 

 

A to za kúpnu cenu vo výške spolu 25.000,-eur 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník,   Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Peter Rozkoš 

 

Zároveň bolo schválené použitie rezervného fondu na kúpu uvedených nehnuteľností vo výške 

25.000,-€ a s tým spojená úprava rozpočtu uznesením č. 57/2019.  

 

Uznesenie č. 57/2019  
Obecné zastupiteľstvo v obci Hermanovce nad Topľou  s c h v a ľ u j e použitie rezervného fondu 

na kúpu nehnuteľností - pozemok registra „C“, parc. č. 338 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

841 m
2 

- pozemok registra „C“, parc. č. 339 – ovocný sad o výmere 3496 m
2 

- stavba – dom, 

súpisné číslo 119, postavená na parcele registra „C“, parc. č. 338 vo výške 25.000,-€ a zároveň 

úpravu rozpočtu /zvýšenie príjmov+zvýšenie výdavkov/ v uvedenej výške.  

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník,   Vladimír Rozkoš  
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Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Peter Rozkoš 

 

 
Návrhy  VZN 8/2019, 9/2019, 10/2019 a 11/2019  boli schválené v predloženom znení bez 

pripomienok.  

VZN 8/2019  - o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou – uznesenie č. 58/2019  

 

Uznesenie č. 58/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e    VZN č. 8 /2019 - o určení výšky 

mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou  

 Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník,   Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Peter Rozkoš 

 

VZN č. 9/2019  o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou – uznesenie č. 59/2019 

 

Uznesenie č. 59/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 9/2019 o určení školského 

obvodu základnej školy zriadenej obcou   

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník,   Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Peter Rozkoš 

 

  

VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole zriadenej obcou– uznesenie č. 60/2019 

 

Uznesenie č. 60/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 10/2019 o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou 

 Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník,   Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Peter Rozkoš 

 

VZN č. 11 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce– uznesenie 

č. 61/2019 
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Uznesenie č. 61/2019  
 Obecné zastupiteľstvo v Hermanovciach nad Topľou  s c h v a ľ u j e VZN č. 11/2019  o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

 

Hlasovanie:    

 počet mená poslancov 

Za: 5 Jozef Andrek,   Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína 

Lehetová, Ján Pivovarník,   Vladimír Rozkoš  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Tadeáš Andrek,   Peter Rozkoš 

 

3. Témy a termín pre verejné zhromaždenie – územný plán obce, odpadové hospodárstvo... 

 

Starosta navrhol termín konania verejného zhromaždenia september-október, dátum sa ešte upresní. 

Témy na verejné zhromaždenie:  

- zmena územného plánu /rozšírenie intravilánu, prediskutovať možnosti individuálnej bytovej 

výstavby – predelenie sadov alebo budovať cestu za sadmi/. Zároveň informoval poslancov, že 

pozemky, ktoré sú v súčasnosti v správe Slovenského pozemkového fondu by mali prejsť do 

vlastníctva obcí.  

- odpadové hospodárstvo –  starosta obce informoval, že  nám končí zmluva s firmou KOSIT a.s. 

Košice, ktorá nám v súčasnosti odpad vyváža, osobne preferuje pri vývoze odpadu spoluprácu 

s obcou Bystré. Obec bude musieť pristúpiť k navýšeniu poplatku za vývoz odpadu pre občanov, 

v tomto navýšení by bolo zohľadnené aj dodanie žltého 240 l kontajnera na plasty pre domácnosť. 

Firma Kosit a.s. by uvedené kontajnery za dotovala, avšak podmieňuje to 5 ročnou viazanosťou. 

V súčasnosti obec dopláca na vývoz odpadov cca 40%, poplatok od občanov pokryje len cca 60% 

nákladov na vývoz a likvidáciu odpadov. Verí, že to ľudia pochopia, ak sa im to náležite vysvetlí.  

Poslanec Vladimír Rozkoš – reagoval na avizované zvyšovanie poplatku za vývoz odpadu, aby sa   

k takémuto kroku pristupovalo veľmi citlivo a ak bude nutné zvýšiť poplatok, tak navrhuje 

maximálne o 1,- až 2,-€ na osobu. Tiež odporučil, aby sme zistili výšku poplatkov v okolitých 

obciach.  

 

4. Rôzne – deň úcty k starším, notifikácie sms, projekty... 

 

Úcta k starším – podujatie pripraviť s Úniou žien, v kultúrnom programe by tradične vystúpili deti 

MŠ a ZŠ, emailom sme dostali ponuku od p. Bankoviča na zábavno úsmevnú kapelu s ľudovým 

rozprávačom /cca 550,-€ s dopravou/ 

Poslanec Vladimír Rozkoš – pre dôchodcov by uprednostnil  skôr vystúpenie ľudového súboru 

Oslovený bude súbor Bystrančan.  

 

SMS notifikácie – súkromná firma nám ponúkla  využívať službu informovania občanov 

prostredníctvom SMS správ, príp. na email, cena jednej sms je 0,031 €+paušálny mesačný poplatok. 

Zaslanie emailu by bolo zdarma. Sms správy by boli zasielané na jeden telefón v domácnosti. 

Využiť by sa mohol na zasielanie dôležitých oznamov.  Zatiaľ máme tento systém na 3 mesiace 

zadarmo. Poslanci odporúčali urobiť v tejto súvislosti prieskum u občanov, či a akou formou by 

mali záujem o takúto službu, následne prepočítať, koľko by to obec stálo mesačne a na základe 

relevantných informácii sa rozhodnúť.  

 

Zakúpenie zváračky – starosta obce informoval , že obec by potrebovala novú zváračku, nakoľko tá, 

ktorú máme sa prehrieva. Poslancom predložil tiež jednu cenovú ponuku na kombinovanú zváračku 

/CO+elektróda/ v cene cca 1000,-€  
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Poslanec Vladimír Rozkoš – je potrebné zvážiť, či sa takáto zváračka v obci dostatočne využije, 

invertor  stojí cca 150€,  odporučil získať aspoň 3 cenové ponuky a poradiť sa so skúsenými 

zváračmi  

Poslanec Jozef Andrek – taktiež do poručuje zvážiť či je vhodnejší invertor, alebo iná zváračka, 

podľa využitia 

 

Koberec do posilňovne – starosta obce informoval, že koberec do posilňovne by stál cca 300,-€ aj 

s pokládkou, problémom je však vlhkosť v miestnosti, kde sú namoknuté steny. Z toho dôvodu je 

nutné urobiť odkop s drenážou. Taktiež by sa urobil bezbariérový vstup. Poslanci OZ sa zhodli na 

tom, že najprv treba urobiť odvodnenie a až po vyschnutí miestnosti zakúpiť a uložiť koberec.  

 

5. Diskusia 

p. Ján Mihoč – opätovne požiadal o riešenie problému prašnosti a otrasov pri prejazde traktorov do 

areálu Agrodružstva po ceste, ktorá vedie v tesnej blízkosti jeho domu a dochádza z znečisťovaniu  

a praskaniu fasády. Podľa starostu obce,  zatiaľ je prioritou rozšírenie parkoviska pri obecnom úrade 

a evanjelickom kostole s vybudovaním pamätného miesta na osadenie tabúľ, súhlasí aj s opravou 

cesty na družstvo, avšak všetko závisí od financií.  

 

Hermanovský bežecký oddiel – z dôvodu pretrvávajúcich  problémov pri preprave detí, ktoré sa 

zúčastňujú bežeckých pretekov, kedy jednotlivci využívajú obecné auto  a  ostatní sa prepravujú 

vlastnými vozidlami na vlastné náklady, sa poslanci zhodli, že tento rok nech sa dokončí súťaž a do 

budúcna sa určia jasné pravidlá.  

 

Klzisko – najpravdepodobnejšie je že pre tento rok sa to vyrieši ako minulú zimu. 

 

Zelené obce – starosta obce informoval, že obec získala dotáciu na náhradnú výsadbu vo výške 

16.285,85€.  

  

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

 

 

Zapísala:           Mgr. Ingrid Rozkošová   ............................................................ 

  

Overovatelia:   Ing. Andrea Kačkošová    ............................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

 starosta obce    


