
Zápisnica 
zo  5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 24.4.2015 
___________________________________________________________________________

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce

                           Poslanci : Jozef Andrek,  Ing. Jaroslav Gajdoš,  Ing. Andrea Kačkošová, 

Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš

Neprítomní:      Tadeáš Andrek, Pavol Haško

Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce 

                           Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce

Verejnosť:         Ing. Dušan Papiak, Ing. Jozef Bendík, Jozef Ondič

                            
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení 
5. Správa o činnosti
6. Úprava rozpočtu
7. Realizácia projektov v ďalšom programovacom období (zámer)
8. Rôzne (kontrola PPA, kontrola RÚVZ, zamestnanosť § 54 zák. č. 5/2004 o služ. zamestnanosti, 
denný stacionár, hojdačka do MŠ)
9. Diskusia
10. Záver
  

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
 
 
Hlasovanie:                     za:          5     /Jozef Andrek,  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 OZ
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení 
5. Správa o činnosti
6. Úprava rozpočtu



7. Realizácia projektov v ďalšom programovacom období (zámer)
8. Rôzne (kontrola PPA, kontrola RÚVZ, zamestnanosť § 54 zák. č. 5/2004 o služ. zamestnanosti, 
denný stacionár, hojdačka do MŠ)
9. Diskusia
10.Záver

 
K     bodu 3. Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Ingrid Rozkošová. 

Návrhová komisia  a overovatelia: Ing. Martin Ivan, Ing. Jaroslav Gajdoš, Andrej Rozkoš

Hlasovanie:                     za:          5     /Jozef Andrek,  Ing. Jaroslav Gajdoš, 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. 19/2015 uznesenie podpísané s tým, že starosta obce ešte bude jednať s rodičmi detí
Uznesenie č. 20/2015 podpísané - Štatút doplnený
Uznesenie č. 21/2015 podpísané - Požiarny poriadok schválený
Uznesenie č. 22/2015 starosta obce uvedené uznesenie nepodpísal z dôvodu, že sumu 300,-€, ktorou 
môže samostatne disponovať pri  nákupe hnuteľného majetku považuje pri súčasných cenách za 
nízku. 

V tejto  súvislosti  obecné zastupiteľstvo  potvrdilo uvedené uznesenie  v rovnakom znení 
uznesením č. 29/2015 (uznesenie je uvedené na samostatných listoch)
Uznesenie č. 23/2015 uznesenie nepodpísané z rovnakého dôvodu ako uznesenie č. 22/2015 (týka 
sa jednej a tej istej veci, t.j. "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hermanoce n.T.)

Obecné  zastupiteľstvo potvrdilo  uvedené  uznesenie  v  pôvodnom  znení  uznesením  č. 
30/2015 (uznesenie je uverdené na samostatných listoch)
Uznesenie č. 24 podpísané
Uznesenie č. 25 podpísané - poukázané
Uznesenie č. 26 podpísané - uskutočnilo sa
Uznesenie č. 27 podpísané
Uznesenie č. 28 podpísané - zvolané
 
K     bodu 5 Správa o činnosti  

- opravený chodník do materskej školy
- pokračuje výroba tvárnic na vydláždenie priekop okolo miestnej komunikácie
- je potrebné opraviť tok "Ščevice" pretože "unikla" mimo obvyklú trasu
- údržba záhona v centre obce - je potrebné urobiť letnú výsadbu
- náter zábradlia na moste
- výrub nežiadúcich drevín okolo garáži v areáli Agrodružstva 
- oprava bráničky a oplotenie na cintoríne na šarišskej strane
- vyhrabanie areálu ZŠ (záhrady)



- výrub náletových drevín okolo garáže na družstve
- zametanie námestia, parkovísk, poriadok na obci
Správu o činnosti obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie - uznesenie  č. 31/2015 (uznesenie je  
uvedené na samostatných listoch). 

K     bodu 6 Úprava rozpočtu  

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na úpravu rozpočtu - zvýšenie príjmov o 1072,35€ a 
o  rovnakú sumu boli  zvýšené  aj  výdavky (návrh  rozpočtového opatrenia  č.  2  je  prílohou tejto 
zápisnice).  Predložený návrh rozpočtového opatrenia  č.  2  bol schválený uznesením  č.  32/2015 
(uznesenie je uvedené na samostatných listoch). 
 

 K     bodu 7 Realizácia projektov v ďalšom programovacom období (zámer)  

Starosta obce predložil nasledovný zámer:
 
Oprava  fasády  školy  (zateplenie)  -  obec  má  spracovaný  projekt  pre  stavebné  účely,  ktorý  by 
potreboval len drobné úpravy a je možné ho použiť
Poslanec Ing. Martin Ivan - má informácie o tom, že je možné získať finančné prostriedky z fondu 
rozvoja bývania do výšky 300-tis. eur, pričom nie je stanovený účel ich použitia. 
Starosta  obce  Ing.  Ján  Krivák  -  bolo  by vhodné  na  zasadnutie  OZ do  dvoch týždňov  prizvať 
konkrétneho človeka, ktorý by nás oboznámil s podmienkami .
Stretnutie s potenciálnymi nájomníkmi bytov sa zatiaľ neuskutočnilo. 

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu - taktiež je spracovaný stavebný projekt .  V 
prípade,  že  bude  zverejnená  výzva  na  predkladanie  projektov  bude  operatívne  zvolané  obecné 
zastupiteľstvo. 
Verejné osvetlenie  -  starosta  obce informoval,  že  v  minulosti  sme podali  žiadosť o nenávratný 
finančný  príspevok  na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia,  avšak  tento  neprešiel  z  dôvodu 
zrušeného verejného obstarávania. Teraz sú 36W svietidlá, v projekte sú navrhnuté 65W, čím by sa 
síce zlepšila svietivosť, ale stúpla by  spotreba elektrickej a drahšia by bola aj  celková prevádzka. 
Najlacnejším riešením by bolo, aby obec vymenila svietidlá za úspornejšie sama. 

K bodu 8 Rôzne (kontrola PPA, kontrola RÚVZ, zamestnanosť § 54 zák. č. 5/2004 o služ. 
zamestnanosti, denný stacionár, hojdačka do MŠ)

Denný stacionár - v tomto bode vystúpil  Ing. Dušan Papiak,  ktorý vedie neziskovú organizáciu 
EUROTREND  n.o.  v  Medzilaborciach  a  prezentoval  svoj  záujem  zriadiť  v  našej  obci  denný 
stacionár pre dôchodcov (v sále kultúrneho domu), ktorý by bol pre nich k dispozícii  v pondelok - 
piatok od 8.00 do 16.00.  Jediná položka, ktorú by dôchodcovia platili by bolo 1,- € za obed, ak by 
oň mali záujem.  Nie je podmienkou tráviť v stacionári každý deň ani celých 8 hodín. Stacionár 
navštevuje právnik, muzikoteraput, masér, uskutočňujú sa rôzne prednášky, organizujú sa výlety a 
aktivity podľa záujmu .  Mesačne sa uskutoční cca 9 akcií. Nezisková organizácia zamestná cca 2-3 
pracovníčky z obce. Taktiež náklady na energie, vnútorné vybavenie, posudky hradí daná nezisková 
organizácia. Zo strany obce je potrebné len poskytnúť vhodný priestor a uzavrieť nájomnú zmluvu. 
Priestor musí byť vedený ako denný stacionár. Bolo by vhodné, aby stacionár navštevovalo cca 40 
dôchodcov. Takéto denné stacionáre uvedená  nez. org. prevádzkuje vo viacerých obciach a má 
pozitívne skúsenosti. Ing. Papiak sľúbil poskytnúť písomné materiály týkajúce sa stacionára. 
Starosta obce a poslanci OZ najskôr chcú zistiť záujem a tiež vidia problém vo vykurovaní sály 
kultúrneho domu v zimnom období. 
Žiadosť o finančný dar na úhradu nákladov - Jozef Ondič (s.č. 193)  požiadal o finančný príspevok 
na podporu zjazdovej cyklistiky (príloha tejto zápisnice), ktorej sa aktívne venuje už 4. rok. Tento 
rok  je  v  kategórii  mužov  od  18  rokov.  Obecnému  zastupiteľstvu  prezentoval  svoje  doterajšie 



aktivity, fotografické materiály,  plány na nasledujúcu sezónu, tiež náklady, ktoré tento šport obnáša 
a  aj doterajšie úspechy, pričom uviedol že ide o finančne náročný šport, z toho dôvodu sa obrátil so 
žiadosťou s ponzorský príspevok. Do roka sa zúčastní cca 12 pretekov. 
Návrh na poskytnutie príspevku: 1000,- €. 
O tomto návrhu poslanci hlasovali a schválili jednorázový finančný príspevok vo výške 1.000,-€ 
uznesením č. 33/2015 ( (uznesenie je uvedené na samostatných listoch).
Kontrola  z  Pôdohospodárskej  platobnej  agentúry  -   starosta  obce  informoval,  že  v  obci  bola 
vykonaná po 6-tich rokoch kontrola rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorá bola realizovaná z 
eurofondov.  Kontrola  sa  týkala  verejného  obstarávania,  účtovných  dokladov  a  ich  evidencie  a 
fyzického stavu komunikácií, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. 
Poslanec  Ing.  Martin  Ivan  -  informoval  sa  či  obec  reklamovala  kanalizačné  poklopy,  ktoré  sú 
osadené pod úrovňou cesty. 
Starosta obce Ing. Ján Krivák - odpovedal, že situáciu bol na tvári miesta zistiť zástupca firmy 
STRABAG a tieto poklopy majú opraviť. 
Jozef Andrek - podotkol, aby sa oprava bola uskutočnená  na náklady dodávateľskej firmy

Banský vozík – starosta  obce oboznámil  poslancov,  že  je možné kúpiť vyradený banský vozík 
z obce Baňa Dolina za cenu 150€ - 200€ a mohol by sa umiestniť na rázcestí nad obcou kde sa 
v minulosti  nachádzala  koľajnička  po  ktorej  sa  zvážalo  drevo.  Prepravu  by  zabezpečila  obec 
prívesným vozíkom alebo  poslanec Pavol Haško dodávkou, obec by poskytla len naftu. Poslanci 
OZ súhlasili  s kúpou banského vozíka  a prijali  v tejto  veci  uznesenie  č.  34/2015 (uznesenie  je  
uvedené na samostatných listoch)

Náučný chodník TELEKIA – poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová sa informovala, či sa plánuje jeho 
slávnostné otvorenie. Starosta obce informoval, že do 16.mája by mali byť doplnené ešte tri tabule 
a po tomto termíne sa môže zrealizovať otvorenie.  
Kontrola  z     RÚVZ  Vranov  n.T.(z  hygieny)   –  v materskej  škole   bola  vykonaná  kontrola 
z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Z výsledkov kontroly obci boli uložené opatrenia, 
ktoré je potrebné splniť:

- oplotenie dvora MŠ – momentálne sa na tom pracuje 
- oddeliť od seba zástenou detské WC 
- vyhotoviť posudky rizika práce pre zamestnancov
-  spracovať pracovný poriadok pre školskú jedáleň – spracuje vedúca ŠJ
- odpad  z kuchyne  likvidovať   v zmysle  zákona  –  obec  už  uzatvorila  zmluvu  na  jeho 

likvidáciu

§ 54 zák. č. 5/2004 Z.z. o     služ. zamestnanosti   – starosta obce informoval zastupiteľstvo, že  naša 
obec mohla prijať dvoch zamestnancov, ktorí spĺňali podmienky stanovené úradom práce , pričom 
boli zamestnaní Radko Žipaj a Maroš Peter. Ide o pracovný pomer na dobu určitú na 6 mesiacov. 
Obec  im  k minimálnej  hrubej  mzde  bude  doplácať  100,-€.    ÚPSVaR  bude  refundovať  95% 
z celkovej ceny práce (t.j. z  minimálnej hrubej mzdy a odvodov) a obec zo svojho rozpočtu uhradí 
zvyšných 5% z celkovej ceny práce+doplatok 100,-€ k minimálnej mzde.  

Hojdačka  do  materskej  školy –  poslanci  boli  informovaní,  že  zo  strany  riaditeľky  MŠ  bola 
požiadavka na zhotovenie  konštrukcie na závesné hojdačky. Bol oslovený p. Ján Sabo, ktorý by 
takúto konštrukciu zhotovil a podrobnosti rozoberie priamo s riaditeľkou MŠ. 

Údržba verejného osvetlenia – starosta obce predložil poslancom ponuku p. Andreja Liptáka (s.č. 
21) na vykonávanie údržby verejného osvetlenia, nakoľko vlastní vysokozvižnú plošinu. Ponúknutá 
cena  je  10,-€/h+dopravné.  Poslanci  túto  ponuku  odsúhlasili  prijatím  uznesenia  č.  35/2015 
(uznesenie je uvedené na samostatných listoch)

Výberové  konanie  na  funkciu  riaditeľky MŠ -   starosta  obce  informoval,  že  uplynulo  5-ročné 
obdobie  a v tejto  súvislosti   obec  bola  povinná  vyhlásiť  nové  výberové  konanie  na  obsadenie 



funkcie riaditeľky MŠ.  Výberové konanie je vyhlásené (zverejnené), prihlášky je možné podávať 
do 8. mája 2015. 
Výmena hlavných ističov na jednotlivých odberných miestach – p. Ján Juhaščík vykonal výmenu 
hlavných ističov.  Z toho  dôvodu  obec bude platiť  nižšie poplatky za elektromery. 

Bytový dom  - poslanci navrhli do 2 týždňov zvolať stretnutie s potenciálnymi nájomcami bytov 
a v tejto súvislosti ešte osloviť p. Ivanko-Maceja ohľadom odpredaja pozemku v centre obce (súp. 
č. 119)

K     bodu 9 Diskusia  

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – upozornila, že na „Peterovej ulici“ sú nahádzané konáre a je 
problém  tam prejsť aj peši. 
Poslanec Ing. Martin Ivan – odporúča zistiť, kto ich tam uložil a  vyzvať na ich  odstránenie

V súvislosti  s  „Peterovou  ulicou“   ešte  nie  je  uzatvorená  nájomná  zmluva  s Urbárskym 
spoločenstvom  Hermanovce  n.T.,  pričom  prenájom  tejto  parcely  obci  schválilo  urbárske 
spoločenstvo na svojej schôdzi. Starosta obce zaslal dňa 26.2.2015 Urbárskemu spoločenstvu list s 
nasledovným znením: " Dňa 30.1.2015 sme Vám v zmysle uznesenia OZ obce Hermanovce n.T. č. 
10/2015  zaslali  žiadosť  na  kúpu  alebo  prenájom  parcely  č.  KN  E  10/1,  vedenú  na  LV  537. 
Vzhľadom na to, že parcela KN 10/1 nie je identická  s terajším fyzickým stavom Vás žiadame o 
právne vysporiadanie predmetnej  nehnuteľnosti,  aby kúpa alebo prenájom sa netýkal susedných 
nehnuteľností. Je potrebné presne vytýčiť hranice parcely 10/1 v súvislosti s ďalším zámerom."   

Poslanci  však  s  takýmto postupom zásadne  nesúhlasili  a  žiadali  uzavrieť  nájomnú zmluvu   a 
uvedenú ulicu spevniť.   Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 36/2015 (uznesenie je uvedené 
na samostatných listoch), aby v termíne do 11.5.2015 bola táto zmluva uzatvorená a zároveň jej 
podpisom začali spevňovacie práce. 

Kultúra  –  starosta  obce  informoval,  že  sa  plánuje  uskutočnenie  tradičnej  kultúrnej  akcie  „Deň 
rodiny“. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval, že na „Brtaňovej chate“ sa bude konať futbalovo-vojenský 
kemp a zároveň poskytol plagát na úradnú tabuľu. 

Nakoniec  sa  poslanci  dohodli,  že  nasledujúce  zasadnutie  sa  bude konať  29.5.2015 o 18 hodine 
prijatím uznesenia č. 37/2015 (uznesenie je uvedené na samostatných listoch)

K bodu 10 Záver
V závere sa starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

Doplnenie zápisnice: 
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš žiadal doplniť uvedenú zápisnicu takto (bod 9 diskusia): 

"Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš sa spýtal starostu, prečo zaslal na valné zhromaždenie Urbárskeho 
spoločenstva, ktoré sa konalo 28.2.2015 dva listy vo veci odkúpenia  alebo prenájmu "Peterovej 
ulice, keď na 4. zasadnutí OZ dňa 27.2.2015 bol starosta vyzvaný, aby prečítal žiadosť na Urbariát, 
kde bola poslancom prečítaná žiadosť v súlade s uznesením OZ. Napriek tomu starosta zaslal bez 
vedomia zastupiteľstva aj druhú žiadosť, na ktorej okrem iného žiadal, aby Urbárske spoločenstvo 
(parcelu KN E 10/1 vedenú na LV 537)  geodeticky zameralo,  čím by vlastne došlo k zabratiu 
susedných nehnuteľností, pretože parcela KN E 10/1 nekorešponduje so skutočným stavom. 
Starosta  poslancom  odpovedal,  že  ako  starosta  tak  môže  urobiť.  Ing.  Jaroslav  Gajdoš  mu 
odpovedal, že ako fyzická osoba áno, ale ako starosta obce má rešpektovať uznesenia obecného 
zastupiteľstva.  Ďalej  žiadosť  starostu  s  geodet.  zameraním Urbárske  spoločenstvo  by odmietlo 



schváliť,  pretože by im vznikli  náklady na zameranie a takýmto spôsobom by "Peterová ulica" 
nikdy nebola schválená do prenájmu.  Keďže Urbárske spoločenstvo schválilo prenájom "Peterovej 
ulice" na 50 rokov pre obec, poslanci jednoznačne nechcú dať zameranie ulice, pretože by muselo 
dôjsť k ďalším zámenným zmluvám s vlastníkmi susedných nehnuteľností, čo by situáciu značne 
skomplikovalo,  preto  žiadali,  aby  obec  uzatvorila  nájomnú  zmluvu  bez  zamerania.  Obecné 
zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 36/2015, aby v termíne do 11.5.2015 bola táto nájomná zmluva 
uzatvorená a zároveň jej podpisom začali spevňovacie práce s odvodnením ulice. 

Bytový dom (do diskusie) - ďalej poslanci sa vrátili k verejnému zhromaždeniu občanov, 
ktoré sa konalo dňa 14.3.2015, kde boli občania informovaní so situáciou okolo výstavby bytového 
domu. Starosta na schôdzi informoval občanov, že bytový dom mu bývalí poslanci schválili a nové 
obecné zastupiteľstvo je proti jeho výstavbe. Na to mu poslanec J.Andrek odpovedal a vysvetlil 
občanom, že aj bývalé zastupiteľstvo mu to neschválilo a nové obecné zastupiteľstvo hľadá vhodnú 
parcelu  pre  výstavbu,  lebo  pozemok  na  bytový  dom pri  "Tlučarni"  je  nevhodný.  Starosta  mu 
oponoval, že má overenú zápisnicu z júna 2014, kde poslanci M. Čurlík a J. Brtáň mu ju overili. My 
však vieme, že na zasadnutí  OZ v novembri 2014 táto zápisnica z júna 2014 nebola overená a 
taktiež ani na zasadnutí OZ v novembri 2014 nebolo prijaté žiadne uznesenie ani k bytovému domu 
ani všeobecne. Preto poslanci sa dištancujú od krokov, ktoré urobil starosta svojvoľne bez vedomia 
zastupiteľstva a navrhujú zvolať do 2 týždňov stretnutie s potenciálnymi nájomníkmi bytov a v tejto 
súvislosti ešte osloviť p. Ivanko-Maceja ohľadom odpredaja pozemku v centre obce (s.č. 119)"

Poslanec Ing. Martin Ivan tlmočil aj názor ostatných poslancov a  žiadal doplnenie zápisnice takto 
(k bodu 9 diskusia-"Peterová ulica"): 
"Poslanci  namietali,  že  ich  starosta   o  danom  liste  na  predošlom  obecnom  zastupiteľstve 
neinformoval"

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

........... ......................................................
  Ing. Ján Krivák, starosta obce

Overovatelia: 

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

Ing. Martin Ivan ...............................................

Andrej Rozkoš .................................................
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