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 Zápisnica  
 zo  20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 19.10.2016 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,    Ing. Martin Ivan , Ing. 

Andrea Kačkošová   

Neprítomní:  Pavol Haško, Andrej Rozkoš,  

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce,   

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík,   

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

9.   Záver 

 

 

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. Schválenie programu zasadnutia OZ 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

  

Hlasovanie:                     za:          5     / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,    

Ing. Martin Ivan,   Ing. Andrea Kačkošová/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2 /Andrej Rozkoš, Pavol Haško/ 

 

 

 



2 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:   Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Andrea Kačkošová 

 

Hlasovanie:                     za:           5    / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,    

Ing. Martin Ivan,  Ing. Andrea Kačkošová /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:    Pavol Haško, Andrej Rozkoš  

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

  

K bodu 4  Informácia o plnení uznesení 

Informáciu o plnení uznesení podal starosta obce Ing. Ján Krivák, ktorý konštatoval 

nasledovné:   

Uznesenie č. 103/2016 – podpísané   

Uznesenie č. 104/2016 – podpísané  

V tomto bode programu bola prečítaná zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.  

  

K bodu 5 Správa o činnosti 

- komunikácia s Ing. Čarnou ohľadom projektu zateplenia ZŠ 

- sprejazdnená cesta za sadami pri areáli družstva 

- prehĺbená priekopa /dodávateľsky/ na šarišskej strane pri cintoríne 

- vybetónovaná plocha za kultúrnym domom pre parkovanie DH 112,  na ďalšej ploche 

/smerom k zadnému vchodu/  za tým  plánujeme vydláždiť chodník z vlastných betónových 

tvárnic + obrubníky 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhoval by dať aj ďalej betón  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – podľa jeho názoru postačujú betónové tvárnice, nakoľko 

plocha bude zaťažená len osobným autom, s týmto názorom sa stotožnil aj poslanec Jozef 

Andrek.  

- výroba betónových tvárnic 

- kosenie 

- geometrický plán parcely 10/1 /Peterová ulica/ ešte nie je zapísaný na katastri, od 

Urbárskeho spoločenstva kataster požaduje uznesenie z valného zhromaždenia, kde bude 

súhlas s geometrickým plánom  podpísaný nadpolovičnou väčšinou.  

Starosta obce tiež informoval, že v obci sú pokrivené smerovníky a pri obecnom úrade 
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smerovník chýba.  

 

K bodu 7 + 8 Rôzne a Diskusia 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa či sa niečo dorábalo v školskej kotolni, starosta 

obce  

odpovedal, že bola vymenená riadiaca jednotka nakoľko pôvodná bola nefunkčná 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom zverejnenej faktúry za právne služby, t.j. 

či ide o paušálny poplatok alebo za konkrétne služby a tiež sa zaujímal o faktúru za letecké 

snímky obce.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – čo sa týka faktúry za právne služby išlo o konkrétne služby 

v oblasti pracovno-pracovných vzťahov. Do budúcna by sme sa mali rozhodnúť či zvolíme 

systém paušálnych platieb právnikovi a v prípade potreby nám bude poskytovať služby 

v rámci tohto paušálu, alebo zvolíme systém platieb za konkrétne prípady.  

Poslanci jednomyseľne odporučili platby za konkrétne služby,  nie paušálny poplatok.  

Čo sa týka  faktúry za fotografovanie obce, firma CBS zhotovila letecké snímky obce 

v digitálnej aj papierovej podobe /poslanci si fotografie prezreli/. Snímky je možné použiť na 

zhotovenie mapy, prípadne na iný účel.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – dal návrh, že fotografie je možné dať napr. na tabuľu vo väčšom 

formáte s popisom miest 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – máme ponuku s popisom fotografie za 300,-€ 

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – navrhla snímky použiť na kalendár na r. 2017, ktoré by 

sa dali zdarma do každej domácnosti /aj namiesto občasníka/ 

Poslanci tento návrh  schválili výrobu kalendára na r. 2017 s fotografiami obce uznesením č. 

105/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa či už máme osadenú tabuľu s označením 

ukončenia obce na vyšnom konci  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – neplánuje to riešiť, pretože tento návrh pochopil tak, že  tým 

budeme podporovať vodičov motoriek, ktorí jazdia aj pod vplyvom alkoholu, s čím nie je 

stotožnený 

Poslanci OZ však znova apelovali na starostu obce, aby koniec obce bol označený, pretože 

táto povinnosť vyplýva obciam zo zákona, vôbec nejde o podporovanie alkoholu u vodičov, 

nakoniec policajti môžu vstúpiť aj na súkromný pozemok, teda môžu ísť aj nad obec. V tejto 

súvislosti OZ schválilo osadenie tabule označujúcej koniec obce na vyšnom konci uznesením 

č. 106/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

Poslanec Jozef Andrek – upozornil, že je potrebné vyviezť kontajnery pri cintorínoch ešte do 

sviatku pamiatky zosnulých, kvôli čisteniu  a upratovaniu hrobov občanmi 

Poslanec Tadeáš Andrek – informoval sa o povrchovej úprave cesty pri družstve, na čo 

starosta obce odpovedal, že plánuje povrch upraviť stavebným odpadom. Poslanec Tadeáš 

Andrek by navrhoval povrch upraviť makadamom.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – pripomienkoval vývoz papiera, naposledy nebol vyvezený, podľa 

jeho názoru je frekvencia vývozu papiera 4x do roka nepostačujúca, preto navrhuje aby sa 

zvýšila frekvencia vývozu papiera, alebo firma poskytla viac kontajnerov 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom kultúrnej akcie pre dôchodcov v rámci 

mesiaca úcty k starším  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval, podujatie začína o 14,30 , kultúrny program 

pripravia deti MŠ a ZŠ a tiež vystúpi folklórny súbor Brusnik so živou hudbou /cca 250,-€/. 

Okrem toho pre každého zúčastneného bude pripravené občerstvenie tak ako po minulé roky 

a každý dôchodca v obci dostane malú pozornosť /zakúpená je sada 3 plastových misiek/.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš –  má doma futbalové dresy /z futbalu, ktorý boli hrať mladí/ 

dotazoval sa ohľadom ich prania 
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Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že dresy treba priniesť do školy, kde je práčka 

a upratovačka ich vyperie 

Poslanec Ing. Martin Ivan – je požiadavka zo školského klubu na zakúpenie pomôcok. 

Osobne  je za to,  aby pedagógovia rozhodli, čo je potrebné, zakúpili tieto veci, majú svoj 

rozpočet a po zakúpení by obec materiál preplatila.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – systém je taký, že riaditeľ predloží písomnú požiadavku, táto 

sa prekonzultuje s riaditeľom a keď ide o potrebné veci tak sa zakúpia. Takýto systém sa 

zaviedol preto, že  v minulosti sa nie vždy nakúpili veci, ktoré slúžia k vyučovaciemu 

procesu. Riaditeľ školy vie o tomto postupe. Požiadavku na nákup pomôcok nepredložil.   

Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru to takto nikde nefunguje, naráža na radu školy, 

ktorá by sa mala vyjadrovať k rozpočtu školy. Škola musí svoje nákupy zdôvodniť, ak by 

zakúpili niečo, čo nie je potrebné a neslúži škole, tak sa im nepreplatí. Ide o to, aby nákupy 

boli efektívne.  

Poslanec Jozef Andrek – myslí si, že je to veľmi byrokratický systém 

Poslanec Ing. Martin Ivan – zo ZŠ zaznamenal sťažnosti, že nemajú pomôcky , je za to aby si 

ich zakúpili sami,  má za to že zavedený systém nie je dobrý, treba im umožniť samostatný 

nákup pomôcok. Kompetencie má aj riaditeľ ZŠ aj riaditeľka MŠ. Rada školy má tiež svoju 

práva aj povinnosti a vyjadruje sa k všetkým zásadným veciam,  aj k rozpočtu. Starosta obce 

by sa mal venovať napr. zriadeniu rady školy a nie takým banalitám, ako je napr. zakúpenie 

výkresov, toto by nechal na učiteľov 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – trvá na tom, že zavedený systém je dobrý,  pýta sa, prečo 

zástupcovia ZŠ nepredložili požiadavku, čo potrebujú zakúpiť. Riaditeľ ZŠ predkladá na obec  

rôzne požiadavky, nevidí dôvod prečo nepredložiť aj požiadavku na školské pomôcky, 

o tomto probléme nevedel, bude rozprávať s riaditeľom ZŠ  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – zástupcov poslancov do rady školy by si mali vybrať poslanci  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – oslovil poslanca Tadeáša Andreka ako zástupcu do rady školy 

pri ZŠ a on  s týmto súhlasil. Postup v zmysle zákona je taký, že zriaďovateľ  určí svojho  

zástupcu do rady školy.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – rady školy pri MŠ aj ZŠ  sú momentálne nefunkčné, starosta obce 

musí vyhlásiť voľby, pri voľbe rady školy pri  ZŠ sa údajne  zišlo málo rodičov, čo sa týka  

delegovania zástupcu z radov poslancov treba o tom diskutovať 

Poslanec Jozef Andrek – zaujímal sa ako je to s radou školy pri MŠ 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že  zatiaľ nemáme zvolenú novú radu školy v MŠ, 

je si toho vedomý, ústne riešil radu školy pri ZŠ, v MŠ učiteľka končila adaptačné 

vzdelávanie, z toho dôvodu sa nevenovala ustanovovaniu rady školy. Toto sa plánuje  cca na 

budúci týždeň.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – za člena rady školy v MŠ aj v ZŠ  navrhuje Ing. Martina 

Ivana, s čím sa všetci poslanci stotožnili. V súvislosti s ustanovením rady školy 

a delegovaním zástupcu zriaďovateľa prijali uznesenie č. 107/2016 a č. 108/2016 /uznesenie 

je uvedené na samostatných listoch/.  

Poslanec Jozef Andrek – informoval sa v akom štádiu sú podané projekty, na čo starosta 

odpovedal, že zatiaľ ešte nie je rozhodnuté 

Poslanec Tadeáš Andrek – vytkol starostovi obce, že neinformoval poslancov o zámere 

vybetónovať plochu za kultúrnym domom 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – úprava terénu za kultúrnym domom bola potrebná 

z bezpečnostného hľadiska /bola tam žumpa/, ale tiež z estetických a praktických dôvodov 

Poslanec Ing. Martin Ivan – požiadal sprístupniť v digitálnej podobe projektovú 

dokumentáciu na zateplenie ZŠ, kvôli napočítaniu materiálu. Rozpočet na r. 2017 navrhuje 

schváliť do konca tohto roka a požiadal zároveň o výpisy z bežného účtu za predchádzajúce 

dva mesiace pred schvaľovaním rozpočtu.  
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Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – dal návrh schvaľovať rozpočet už v novembri 

Poslanec Jozef Andrek – požiadal  o vyčíslenie nákladov /na budúce zasadnutie/ na likvidáciu 

odpadov a rozdelením za vývoz kuka nádob a kontajnerov.  

 

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 25.11.2016 o 18.00 

hod. – uznesenie č. 109/2016  /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

 

K bodu 8 Záver 

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

 
 

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

 

 

        

            

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

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Jaroslav Gajdoš          .............................................. 

Ing. Andrea Kačkošová                ............................................... 


