
 Zápisnica  
 z  11.  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce 

Hermanovce nad Topľou konaného dňa 11.12.2015  
 ______________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,   Pavol Haško,  Ing. Martin Ivan,   

                  Andrej Rozkoš 

Neprítomní: Jozef Andrek, Ing. Andrea Kačkošová 

Ďalší prítomní:   Ing. Arch. Drahomír Dvorjak 

                            

 PROGRAM :  

1.Otvorenie 

2. Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a   

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 

Starosta obce, Ing. Ján Krivák,  informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 7.12.2015 bola 

Ministerstvom životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok -  Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, 

inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 

infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania , Špecifický cieľ: 4.3.1 

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.  

Termín na predkladanie žiadostí je do 15.1.2016. 

V prípade, že by sme chceli podať žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného 

úradu bude potrebné zabezpečiť energetický audit a projektové hodnotenie.  

Obec získala nasledovné cenové ponuky na vypracovanie energetického auditu:  

 

fy TERA GREEN s.r.o.,  Bardejov – ponuka za 1.500,-€ bez DPH,  bolo by však možné 

vypracovanie energetického auditu prostredníctvom inej firmy, a v tom prípade by bola 

fakturácia bez DPH.  

fy INGPRO spol. s.r.o., Ing. J. Štefánik, Vranov n.T. – cena za vypracovanie energetického 

auditu 1.500,-€  /spoločnosť nie je platcom DPH/. Ale v stanovenom termíne by to nestihol. 

 

Ing. Arch. Drahomír Dvorjak – spracuje projektovú dokumentáciu, pričom cena nepresiahne 

4900€. 

 

 



Poslanci schválili predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 

budovy kultúrneho domu a obecného úradu  na základe tejto výzvy  a v tejto súvislosti prijali 

uznesenie č. 70/2015 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

Zapísal: Ing. Martin Ivan  ............................................ 

 

 

Overovatelia:  

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

 

 

 

 


