
 Zápisnica  
 zo  7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 26.6.2015  
 ___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek,   Ing. Jaroslav Gajdoš,  Pavol Haško,  Ing. Andrea 

Kačkošová,     Ing. Martin Ivan,  Andrej Rozkoš,  

Neprítomní:      Tadeáš Andrek 

Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík 

                             

PROGRAM :  

 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

že  počet prítomných poslancov je  6  a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Správa audítora 

7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2014 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

  

Hlasovanie:                     za:           6     /Jozef Andrek, Pavol Haško  Ing. Jaroslav Gajdoš,  

               Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan,  Andrej  

               Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 
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3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Správa audítora 

7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2014 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

   

  

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová,  Andrej Rozkoš 

 

 

Hlasovanie:                     za:           6     /Jozef Andrek,  Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško,  Ing.                

                       Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

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. 38/2015 -  podpísané  - zatiaľ dodané na súp. č. 157 

Uznesenie č. 39/2015  - podpísané   

Uznesenie č. 40/2015  - podpísané  - p. Vladimír Lehet zatiaľ nebol zastihnutý, nakoľko pracuje 

a nezdržiava sa v obci každý deň. V tejto súvislosti prijali poslanci nové uznesenie č. 47/2015 

/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

Uznesenie č. 41/2015  - podpísané 

Uznesenie č. 42/2015  - podpísané  

- Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, kedy budú opravené kanalizačné poklopy na 

miestnych komunikáciách 

- Starosta obce – navštívi firmu STRABAG a dohodne termín 

- Poslanec Jozef Andrek – doporučuje reklamovať osadenie kanalizačných poklopov písomne  

- Starosta obce – zatiaľ obec rokovala v tejto veci len ústnou formou, ale zašleme písomnú 

reklamáciu 

Poslanci ohľadom reklamácie prijali uznesenieč. 48/2015 /uznesenie je uvedené na samostatných 

listoch/ 

Uznesenie č. 43/2015  - podpísané 

Uznesenie č. 44/2015 -  podpísané   

Uznesenie č. 45/2015 – podpísané  

Uznesenie č. 46/2015 – podpísané 
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K bodu 5 Správa o činnosti 

  

- Ukončená oprava minerálneho prameňa 

- Údržba verejných priestranstiev 

  

Správu o činnosti obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie - uznesenie č. 49/2015 (uznesenie je 

uvedené na samostatných listoch).  

 

K bodu 6 Správa audítora 

 

V tomto bode boli poslanci oboznámení so Správou nezávislého audítora, ktorý vykonal audit  

účtovnej  závierky za rok 2014. Podľa stanoviska audítora „ účtovná závierka poskytuje vo 

všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky 

obce Hermanovce nad Topľou k 31. decembru 2014 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky 

za obdobie končiace k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“  

 

Správu nezávislého audítora obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 50/2015  

(uznesenie je uvedené na samostatných listoch).   

  

 K bodu Schválenie Záverečného účtu za rok 2014 

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Viera Hanková  - predniesla stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Hermanovce nad Topľou za rok 2014, ktoré je prílohou č. 1 tejto 

zápisnice.  

 

Z prebytku rozpočtu v sume 5.146,10 € zistenom podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., sa vylučujú 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6.353,88  € (ktoré boli súčasťou bežných respektíve 

kapitálových príjmov roka 2014, no nevyčerpali sa, ale zároveň sú už predurčené na účel, preto sa 

o nich už nerozhoduje ,a sú začlenené do rozpočtu v roku 2015 cez príjmové finančné operácie. Šlo 

o bežný transfer pre základnú školu v sume 4.353,88 €, a kapitálové výdavky na rekonštrukciu 

kúrenia kultúrneho domu a obecného úradu v sume 2.000 € ).  

  Upravený rozpočet takto predstavuje schodok v sume 1.207,78 €, ktorý bol v priebehu roka 

krytý príjmovými finančnými operáciami, ktoré boli v roku 2014 zahrnuté do rozpočtu v celkovej 

výške 7.063,54 €.  

  

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2014  vo 

výške 5.855,76 € (čo je výška očisteného rozpočtu § 10 ods. 3 písm.a) a b) v sume mínus 1.207,78 € 

a  zostatok finančných operácií 7.063,54 €).  

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách v § 12 ods. 2 a 3,  obec hospodári s rozpočtovými 

prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. V priebehu roka sleduje vývoj hospodárenia  podľa 

rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte rozpočtovými opatreniami ( § 14 

Zákona o rozpočtových pravidlách).  

Pretože v r. 2014 došlo k prekročeniu niektorých položiek bežného rozpočtu a boli tiež  realizované 

kapitálové výdavky, ktoré neboli ani plánované v schválenom rozpočte /ide o preliezačky 

v obecnom parku a materskej škole/ a v súvislosti s týmito výdavkami nebola obecným 

zastupiteľstvom schválená úprava rozpočtu,  hlavná kontrolórka upozornila na porušenie zákona 

o rozpočtových pravidlách a do budúcna odporučila vyvarovať sa takémuto postupu. Ak v priebehu 

hospodárenia obec plánuje realizovať výdavky, ktoré neboli schválené v rozpočte, alebo boli 

schválené v nedostatočnom objeme je potrebné vykonať zmeny rozpočtu rozpočtovanými 



4 

 

opatreniami.   Z toho dôvodu  hlavná kontrolórka odporúčala schváliť Záverečný účet za rok 2014 

výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami“ 

 

V súvislosti so Záverečným účtom bolo prijaté uznesenie č. 51/2015 body a/, b/, c/, d/ (uznesenie je 

uvedené na samostatných listoch).   

  

 

K bodu 8 Rôzne   

 

 Starosta obce – informoval poslancov OZ, že každá obec je povinná mať spracovaný bezpečnostný 

projekt. Oslovili sme firmu, ktorá sa tým zaoberá a bezpečnostný projekt spracuje aj pre našu obec. 

Bude to stáť cca 700,-€.  

Kaderníctvo /s.č. 54/ - kaderníčka využívajúca priestory na s.č. 54 vypovedala nájomnú zmluvu. 

Kaderníctvo bude prevádzkovať ešte počas výpovednej doby do 30.9.2015.  

Ing. Hanková Viera – bolo by vhodné, aby obec mala nejaké priestory na poskytovanie 

služieb 

Poslanec Ing. Martin Ivan – len plynová prípojka stojí 2.500,-€ + ostatné náklady na 

ústredné kúrenie, potrebovali by sme cca 5.000,-€ 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol priestory v sále kultúrneho domu na „pódiu“, 

pričom by sa využíval zadný vchod.  

Starosta obce – jedna miestnosť je malá a miestnosť, ktorú z času na čas využívajú šoféri 

autobusových spojov by nechcel zrušiť.  

Starosta obce – navrhuje zakúpenie lavičiek – cca 3 ks za 175,-€ /1ks 

 Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – bolo by vhodné umiestniť aspoň 2 ks lavičiek aj na 

cintorín.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zakúpením lavičiek uznesením č. 52/2015 (uznesenie je uvedené 

na samostatných listoch).   

  

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová  - navrhuje umiestniť orientačné značky „škola“, „obecný 

úrad“, „cintorín“ , aby sa cudzí ľudia vedeli ľahšie orientovať. Okrem toho upozornila, že na moste 

pri R-K  kostole zostali nánosy kamienkov, ktoré by bolo treba pozametať.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhol  pokosenie areálu pri pamätníku, aby bol udržiavaný nielen 

v čase výstupu na Šimonku, pričom pokosiť by mohli napr. členovia miestnej organizácie Matice, 

príp.  členovia ostatných organizácií, ktoré dostali finančný príspevok z rozpočtu obce.  

Poslanec Pavol Haško – navrhuje výmenu dverí do sály kultúrneho domu z estetických aj 

bezpečnostných dôvodov 

 Starosta obce – máme spracovaný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, zatiaľ sa 

nepodarilo získať financie z eurofondov a má za to, že dielčie práce sa neoplatí robiť 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa ako sme ďaleko s realizáciou osvetlenia ihriska 

v areáli školy 

p. Andrej Lipták ponúkol realizáciu osvetlenia.  

Starosta obce – na družstve máme betónové stĺpy. Poslanci súhlasili aj s betónovými stĺpmi, ktoré 

by boli finančne únosné v rámci rozpočtu.  

Poslanec Pavol Haško – zistil, že aj 4m vysoké pozinkované stĺpy je možné zakúpiť za výhodnú 
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cenu 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol, aby  na budúcom zasadnutí bolo obecné zastupiteľstvo 

informované  o plnení rozpočtu za I. polrok.  

K bodu 9 Diskusia 

 

 Poslanec Ing. Martin Ivan – požiadal, aby súčasťou tejto zápisnice bol aj záznam zo stretnutia 

s riaditeľkou MŠ  , nakoľko tento nebol samostatne vyhotovený. Záznam v požadovanom znení 

a tiež informácia hlavnej kontrolórky obce ohľadom výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ 

je prílohou č. 2 tejto zápisnice 

 

Nakoniec sa poslanci dohodli, že nasledujúce zasadnutie sa bude konať 21.8.2015 o 18 hodine 

prijatím uznesenia č. 53/2015 (uznesenie je uvedené na samostatných listoch) 

 

 

K bodu 10 Záver 

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

 
 

 

 

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

 

 

        

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

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Pavol Haško          .............................................. 

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

Andrej Rozkoš   ................................................. 
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Príloha č. 2 

Dňa 2.6.2015 riaditeľka MŠ vysvetlila obecnému zastupiteľstvu situáciu ohľadom písania triednej 

knihy a prisľúbila nápravu v danej veci. Prítomní poslanci jej vysvetlenie akceptovali a zhodli sa na 

tom, že pochybenie z jej strany nebolo natoľko závažné, aby starosta podal podnet na školskú 

inšpekciu, plne by stačilo riaditeľku vyzvať, aby danú stiuáciu dala do poriadku, príp. ju pokarhať.  

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Viera Hanková dňa 9.6.2015 informovala starostu a obecné  

zastupiteľstvo v danej veci /výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ/ a to – podľa školského 

zákona starosta nemôže zrušiť ani pozastaviť výberové konanie, tieto úkony sú v kompetencii 

školskej rady.  

 

Zapísal: Ing. Martin Ivan 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

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

 

 

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

              Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 




