
 Zápisnica  
 zo  8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 24.8.2015  
 ___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

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

Andrej Rozkoš,  

Neprítomní:      Ing. Andrea Kačkošová 

Ďalší prítomní: Ing. Viera Hanková, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík 

                             

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. Informácia o čerpaní rozpočtu 

7. Rôzne 

-umiestnenie tabule Ľ. Kukorelliho 

-dotácia pre cyklistiku 

-výstup na Šimonku /info/ 

-vyradenie počítačov-škola 

- dom smútku-strecha 

- kamerový systém 

8. Diskusia 

9. Záver  

 

 

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 OZ 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a   návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Informácia o čerpaní rozpočtu 

7. Rôzne 

-umiestnenie tabule Ľ. Kukorelliho 

-dotácia pre cyklistiku 

-výstup na Šimonku /info/ 

-vyradenie počítačov-škola 

- dom smútku-strecha 
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- kamerový systém 

8. Diskusia 

9. Záver  

 

Hlasovanie:                     za:           6     /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,  Pavol Haško                                                               

Ing. Jaroslav Gajdoš, 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. Informácia o čerpaní rozpočtu 

7. Rôzne 

-umiestnenie tabule Ľ. Kukorelliho 

-dotácia pre cyklistiku 

-výstup na Šimonku /info/ 

-vyradenie počítačov-škola 

- dom smútku-strecha 

- kamerový systém 

8. Diskusia 

9. Záver  

  

  

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená  Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Martin Ivan 

 

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

Pavol Haško, 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. 47/2015 -  podpísané   - p. V. Lehet by radšej prijal formu majetko-právneho 

vysporiadania prostredníctvom katastrálneho úradu. Katastrálnemu úradu bol zaslaný list v tejto 
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veci,  avšak zo strany katastra nie je vôľa toto vysporiadať, pretože ide o celoslovenský problém. 

Z toho dôvodu obec pripraví nájomné zmluvy s p. Lehetom a Urbárskym spoločenstvom. Po 

skončení prác v škole začneme práce na „Peterovej ulici“.   

Uznesenie č. 48/2015  - podpísané  – zástupcovia fy STRABAG, označili poklopy na ceste, ktoré 

treba opraviť. Zatiaľ nie sú opravené, čo firma zdôvodnila množstvom práce, na opravu poklopov 

hľadajú subdodávateľa.  

Uznesenie č. 49/2015  - podpísané    

Uznesenie č. 50/2015  - podpísané 

Uznesenie č. 51/2015 – podpísané 

Uznesenie č. 52/2015  - podpísané – zakúpili sme 5 ks lavičiek, v najbližšej dobe ich osadíme 

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol kamenné lavičky, ktoré sú pri obecnom úrade ešte využiť a od 

obecného úradu ich  presunúť napr. k rázcestiu nad obcou 

Uznesenie č. 53/2015 -  podpísané   

   

K bodu 5 Správa o činnosti 

  

- Práce v MŠ a ZŠ – príprava priestorov na nový školský rok – maľovanie školského klubu, 

PC miestnosti a chodby v ZŠ, boli urobené šatňové skrinky pre žiakov – práca za 650,-€, 

materiál za cca 1000,-€. V MŠ bola vymaľovaná spálňa, chodba, herňa, v spálni bola 

uložená plávajúca podlaha. Bol vymenený vnútorný vchod do MŠ za plastové dvere 

a urobené predely v detskom WC v MŠ /vyplynulo z kontroly RÚVZ/. Úlohy, ktoré 

vyplynuli z kontroly RÚVZ sú týmto splnené, ešte je potrebné opraviť drobnosti 

v dokumente, ktorý posudzuje riziko práce zamestnancov a dať posúdiť RÚVZ.  

- Zvoz dreva obecnou PV3S občanom 

Poslanec Ing. Martin Ivan  - informoval sa, či sa bude opravovať oporný múr pri škole a či sa osadí 

zábradlie, ktoré by bolo vhodné osadiť do začiatku zimného obdobia.  Starosta obce odpovedal, že 

oporný múr vyspravíme do konca týždňa a zábradlie môžeme osadiť po oprave.  

  

Správu o činnosti obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie - uznesenie č. 54/2015 (uznesenie je 

uvedené na samostatných listoch).  

 

K bodu 6 Informácia o čerpaní  rozpočtu 

 

 V tomto bode poslanci OZ prerokovali čerpanie rozpočtu na základe predloženého materiálu. 

Starosta obce informoval, že vyvstali vyššie výdavky ako boli plánované v MŠ, vyčerpali sme aj 

plánované výdavky na kultúru, taktiež obec menila ističe na všetkých odberných miestach el. 

energie, čo sme pri tvorbe rozpočtu neplánovali, hasiči získali zo štátneho rozpočtu dotáciu na 

zakúpenie elektrocentrály, pričom časť prostriedkov museli zaplatiť sami, čo tiež nebolo pri 

zostavovaní rozpočtu známe.   

  

Informáciu o čerpaní rozpočtu  obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 55/2015  

(uznesenie je uvedené na samostatných listoch).   

  

 

 K bodu 7 Rôzne 

 

- Umiestnenie tabule Ľ. Kukorelliho – starosta obce informoval poslancov, že miestna 

organizácia Matice Slovenskej plánuje osadiť pamätnú tabuľu Ľ. Kukorellimu na jeden 

z pilierov pamätníka SNP pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš –  informoval sa či osadenie tabule na pamätníku je legálne, či 

nemá výhrady Pamiatkový úrad, pretože ide o zásah do autorského práva projektu pamätníka.  
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Starosta obce odpovedal, že pamätník je v majetku obce a je to najvhodnejšie miesto na 

osadenie tabule.  

- Dotácia pre cyklistiku – J. Ondič požiadal o dotáciu podporu horskej cyklistiky. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – skonštatoval, že dosahuje výborné výsledky, podľa jeho informácií 

dotáciu žiada ako príspevok na zakúpenie bicykla, nakoľko sa mu ten, ktorý používal zlomil. 

Použitý stojí cca 2.500,-€.  

Starosta obce navrhol čiastku 1.500,-€ 

Poslanec Jozef Andrek – konštatoval, že 1.000,- € by bola pre ňho pomocou, ale súhlasí aj 

s navrhnutou čiastkou 1.500,-€ 

Poslanec Ing.Jaroslav Gajdoš –  podotkol, že pokiaľ máme na jednotlivca, podľa jeho názoru 

a iných občanov, keďže kaderníctvo v budove s.č. 54 končí kvôli nevyhovujúcemu kúreniu na 

tuhé palivo, je potrebné zaviesť plynové kúrenie do tejto budovy a osloviť kaderníčku, aby 

zostala, resp. osloviť iné kaderníčky, aby táto služba v obci zostala. Kúrenie realizovať až po 

prísľube tejto kaderníčky, resp. ďalšej. Vo veci dotácie pre cyklistu navrhol, aby sme odsúhlasili 

čiastku podľa rozpočtu. Kde zostalo ešte 1.000,-€, poslanci s týmto návrhom súhlasili.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – konštatoval, že vykurovanie drevom je v tejto prevádzke 

nevýhodou, pričom podotkol, že na túto situáciu upozorňoval už pri zostavovaní rozpočtu 

v januári 2015.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – konštatoval, že kúrenie drevom je v takej prevádzke 

samozrejme na príťaž a navrhol, že ústredné kúrenie by sa mohlo zrealizovať z rezervného 

fondu.     

Poslanec Jozef Andrek – navrhol, aby obec dala inzerát do Vranovských novín s ponukou 

uvedených priestorov na prenájom.  

V súvislosti s dotáciou cyklistiky pre J. Ondiča poslanci OZ prijali uznesenie č. 56/2015  

(uznesenie je uvedené na samostatných listoch).   

Zároveň v otázke priestorov terajšieho kaderníctva prijali uznesenie č. 57/2015 bod a) a bod b) 

(uznesenie je uvedené na samostatných listoch).   

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – sa informoval o bývalú riaditeľku p. Kubíkovú, že má 

informácie, že končí zamestnanecký pomer a či máme náhradu.  

Starosta obce odpovedal, že informácie o ukončení pracovného pomeru bývalej riaditeľky 

nemá, že očakával jej nástup po prázdninách do práce, avšak doteraz sa tak nestalo, ani nemá 

o nej žiadne informácie. S náhradou jej pracovného miesta nemá problém, lebo už má nejaké 

žiadosti o prijatie do zamestnania.  

 

- Výstup na Šimonku – starosta obce informoval, že výstup sa uskutoční 29.8., pričom 

aktivity začnú už v piatok 28.8., na Brtaňovej chate besedou o SNP, ukážkou bojov ... 

- Vyradenie počítačov – škola – Základná škola má 6 ks starých počítačov z r. 2002. Ide 

o darované počítače, ktoré sa už nepoužívajú. Starosta obce navrhol ich darovanie, ak by 

niekto prejavil záujem. S predajom neuvažujeme, nakoľko ide už  o staré, morálne 

opotrebené PC.  

- Dom smútku – strecha – starosta obce informoval, že obec na základe žiadosti získala z MF 

SR  4.000,-€ na opravu strechy na dome smútku, ktorá preteká. Je potrebné urobiť aj nové 

latovanie, krytina by bola plechová. Celková oprava strechy bude stáť prevdepodobne viac 

ako prijatá dotácia, pričom obec by mohla využiť finančné prostriedky z rezervného fondu, 

nakoľko ide o havarijný stav. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  

- Kamerový systém – Na uvedený projekt by sme mohli získať dotáciu 5.000,- €.  Naša obec 

má cenovú ponuku na zrealizovanie kamerového systému v našej obci na 10.000,- €. 5.000,- 

€ by bolo treba dať z vlastného rozpočtu, čo je značná čiastka.  Získanie dotácie je 

podmienené kriminalitou v obci, potrebovali by sme aj odporúčanie z PZ. Obecné 

zastupiteľstvo sa zhodlo, že v našej obci, čo sa týka kriminality,  nie je situácia tak kritická, 

a teda s inštaláciou kamerového systému neuvažujeme.  

- Starosta obce vstúpil do jednania s fy STRABAG ohľadom vybudovania lesnej komunikácie 
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od Zborového domu CB po rázcestie. Zástupca fy STRABAG fyzicky obhliadol 

komunikáciu a prisľúbil vypracovanie cenovej ponuky. Do doby zasadnutia obecného 

zastupiteľstva firma STRABAG  nespracovala cenovú ponuku. Po fyzickej obhliadke 

zástupca firmy skonštatoval, že ak by sa mal na jestvujúci podklad položiť asfaltový koberec 

bolo by to bez záruky vzhľadom na to, že nie je jasné aké je pevné podložie. .Najsprávnejšie 

riešenie by bolo, ak by jestvujúce podložie bolo odstránené a cesta by sa zrealizovala 

nanovo. Ale finančné náklady by boli také, že momentálne by tieto práce nebolo možné 

zrealizovať z rezervného fondu obce.   

 

 

K bodu 8 Diskusia  

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, prečo ešte chýbajú tabule na náučnom chodníku.  

Doporučil naliehať na dodávateľa, aby ich nainštaloval, keďže už sú zaplatené. 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa, kedy bude zrealizované osvetlenie multifunkčného 

ihriska, nakoľko máme schválené financie v rozpočte na tento projekt.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhuje, aby obec zakúpila stĺpy a zabezpečila výkopové práce na ich 

osadenie. P. Andrej Lipták by stĺpy osadil aj by zabezpečil realizáciu osvetlenia. Bude potrebné 

zaktualizovať pôvodnú cenovú ponuku s novými stĺpmi. Do konca septembra by to mohlo byť 

ukončené. O aktuálnej cenovej ponuke bude informovať starostu.  

Poslanec Tadeáš Andrek – znova otvoril otázku podkrovných bytových jednotiek v budove školy. 

Zároveň by sa tým zateplila budova a obec by to nestálo nič.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – súhlasil by s takýmto postupom. Podľa jeho slov má  informácie, že  

pôvodní záujemcovia o byty už údajne  stratili záujem o bývanie v bytovom dome.  Veď na 

verejnom zhromaždení občanov bolo dohodnuté, že starosta zvolá záujemcov o byty, aby potvrdili 

záujem o bývanie, avšak starosta to doteraz neurobil.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – ak ide o pravdivé informácie, tak treba urobiť projekt a pozvať tu 

človeka, ktorý by podal bližšie informácie v tejto veci.  

K bodu 9 Záver 

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

 
 

 

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

 

 

        

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

          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Tadeáš Andrek          .............................................. 

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

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


