
 Zápisnica  
 zo  13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad Topľou 

konaného dňa 26.2.2016 
 ___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci : Jozef Andrek,  Ing. Martin Ivan, Pavol Haško, Ing. Andrea  Kačkošová, Andrej Rozkoš 

Neprítomní: Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík, Ján Peter 

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Stav (situácia) v rozpracovaností projektu zateplenie 

7. Rôzne  

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  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 navrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Stav (situácia) v rozpracovaností projektu zateplenie 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Hlasovanie:                 za:          5     /Jozef Andrek,Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea 

Kačkošová, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Stav (situácia) v rozpracovaností projektu zateplenie 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová 

 

Hlasovanie:                     za:          5     /Jozef Andrek,    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. 71/2016 – dostali sme pripomienku k Programu rozvoja obce /PRO/, v ktorom mali 

byť zapracované pripomienky a návrhy do konca januára, pričom na našej webovej stránke je 

zverejnený PRO nezaktualizovaný. Starosta obce uviedol, že PRO bolo potrebné mať schválený pri 

podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. 11.1.2016 sa konalo obecné 

zastupiteľstvo a do 15.1.2016 mal byť podaný Projekt, pričom v manuáli je uvedená podmienka 

zverejnenia PRO obce na svojej webovej stránke. Z dôvodu časovej tiesne sme ho zverejnili tak, 

ako bol vypracovaný pôvodne. Nie je to právne záväzný dokument. Pripomienky a návrhy  

poslanca Ing. Martina Ivana boli zaslané spracovateľovi PRO, Ing. M. Dvorjakovi, ktorý ich mal 

zakomponovať a zaslať späť zaktualizovaný dokument na odsúhlasenie, ten ich zatiaľ nezapracoval, 

preto dnes by bolo potrebné uvedené návrhy a pripomienky prekonzultovať.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – chybu urobil spracovateľ PRO, s ktorým telefonicky rozprával. 

S tvrdením, že PRO nie je záväzný dokument súhlasí na 50%, pretože,  načo nám je dokument, 

ktorý je nezáväzný a my zaň zaplatíme.Je potrebný pri podávaní Projektov.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák prezentoval poslancom stanovisko, pripomienky a návrhy Ing. 

Martina Ivana, ktoré navrhuje zapracovať do PRO: 

Opatrenie: 

1.1 - Cestná komunikácia oprava - súhlasí 

      - chodníky výstavba - navrhuje zrušiť túto aktivitu, nakoľko nemáme na chodníky priestor 

      - doplnenie - výstavba nových ciest a novej infraštruktúry (voda plyn kanalizácia..) za sadmi po 

obidvoch stranách   obce 

1.2 - kamerový systém – nesúhlasí z dôvodu zbytočnosti pre našu obec, nakoľko nemáme v 

podstate žiadnu kriminalitu 
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2.1 - výstavba bytového domu - súhlasí, pokiaľ sa nájde pozemok v obci a nie mimo nej 

       - doplnenie - výstavba bytov v podkroví ZŠ,  alebo namiesto bytového domu radová výstavba 

menších dvojpodlažných domčekov 

2.2 - dom smútku rekonštrukcia - súhlasí 

       - cintorín rozšírenie - súhlasí 

 

2.3 - chyba alebo je tam preklep lebo je tam  2.4 

 

2.4 - výstavba turistického kempu - súhlasí, ale zaujímal sa o to, kde by sa mal nachádzať – starosta 

obce informoval, že ÚPD plánuje na tento účel využiť lokalitu na Jarčiskách 

3.1 - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - súhlasí 

       - doplnenie - rekonštrukcia a úprava okolia školy a priľahlých priestranstiev (školský dvor, 

oporný múr na vstupe, okolie multifunkčného ihriska, šatne....) 

3.2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ - súhlasí 

       doplnenie - rekonštrukciu interiéru viacúčelovo (riešiť z vlastných zdrojov postupne a ked už 

projektom,  tak zadaním zákazky nejakej realizačnej firme,  aby ona niesla náklady na projekty, 

podanie projektu, verejne obstarávanie atď. a v konečnom dôsledku aby tej firme aj záležalo na 

tom,  aby bol ten projekt úspešný) – starosta obce podotkol, že nevie či takýto konkrétny  postup by 

bol schodný, avšak všetci sa zhodli na tom, že rekonštrukciu budovy je potrebné riešiť.  

3.3 - divoké skládky odstránenie - súhlasí 

      - a.- zberný dvor - nesúhlasí, sme veľmi malá obec na to,  aby bol taký projekt úspešný  a aj 

vzhľadom na to,  že v susednej obci už zberný dvor existuje 

Starosta obce Ing. Ján Krivák navrhol túto aktivitu vymeniť za „rekonštrukciu  obecných budov 

v areáli Agrodružstva“, s čím sa poslanci stotožnili.  

      - b.- kompostovisko s vybavením technikou – súhlasí 

 

Záver rozpravy: prítomní  poslanci obecného  zastupiteľstva predložený návrh úprav schválili 

a obec ich zašle spracovateľovi PRO na zapracovanie.  

Uznesenie č. 72/2016 - súvisí s uznesením č. 71/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 73/2016 – podpísané – môžeme vypovedať 

Uznesenie č. 74/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 75/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 76/2016 – zatiaľ nepodpísané – starosta obce uvažuje, že organizácia MS nie je 

priamo riadená starostom ani obecným zastupiteľstvom,  avšak  pomôžu napr. obohatiť program pri 

obecných akciách, taktiež členovia MS zabezpečili vyčistenie miestneho potoka od plastov, 

plánujeme ich osloviť aj do budúcna. Poslanci OZ znova potvrdili, že súhlasia s finančnom 

podporou miestnej organizácie MS, avšak je potrebné stručne uviesť na aký účel sa využije.  

Záver z rozpravy: v rozpočte je plánovaná dotácia, zatiaľ ju nebudeme poskytovať, uvidí sa do 

budúcnosti akú činnosť bude organizácia MS vyvíjať.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho informácií organizácia MS plánuje futbalový turnaj, preto je 

potrebné vzniesť pripomienku , aby tento turnaj neorganizovali v blízkosti termínu, keď obec 

plánuje kultúrno-športovú akciu -  Dni obce.  

Uznesenie č. 77/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 78/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 79/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 80/2016, písm. A,B,C,D – podpísané 

Uznesenie č. 81/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 82/2016 – podpísané 

Uznesenie č. 83/2016 - podpísané 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

- Príprava pologuľačov na turistickú útulňu v lokalite Sokolia Hura 

- Pripravuje sa banský vozík na atrakciu, do polovice marca ho plánujeme osadiť. Bolo by 
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vhodné tam umiestniť aj text s popisom histórie.  

- Drobné opravy v ZŠ 

- Pripravujeme osadenie stĺpov na osvetlenie parkoviska, pri výkopových prácach bolo 

poškodené vodovodné potrubie, nakoľko tam nebolo žiadne značenie 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o činnosti na vedomie uznesením č. 84/2016/uznesenie je 

uvedené na samostatných listoch/.  

 

 

K bodu 6Stav (situácia) v rozpracovaností projektu zateplenie 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval, že boli pozvaní aj  zástupcovia fy Perfect Consulting, 

aby vysvetlili situáciu ohľadom spracovania projektu na „Zníženie energetickej účinnosti obecnej 

budovy s.č. 195“, avšak  tohto zasadnutia sa nezúčastnili. Projekt bol niekoľkokrát upravovaný, 

upravovala sa aj čiastka spolufinancovania, predposledný variant počítala so spolufinancovaním 

obce vo výške cca 38.000,-€, posledným variantom, údajne už definitívnou je spolufinancovanie vo 

výške 13.274,08€, t.j. 5% z celkovej hodnoty projektu. Avšak starosta obce nemá istotu, že uvedená 

čiastka sa do doby podania projektu ešte nezmení. My však musíme mať schválené uznesenie 

s uvedením konkrétnej finančnej čiastky.     Podľa vyjadrenia zástupcov tejto firmy komunikujú 

s Úradom pre verejné obstarávanie aj s MF SR a ich snahou je dosiahnuť čo najpriaznivejšie 

spolufinancovanie pre našu obec. Momentálna situácia je taká, že bolo zrušené verejné obstarávanie 

/ďalej len VO/ , je vyhlásené nové, bude len jednokolové, otváranie obálok sa uskutoční 15.3. 

Poslanec Jozef Andrek – podotkol, aby obec neplatila za VO dvakrát, tiež sa informoval na dôvody 

zrušenia VO a v ktorej časti bol projekt upravovaný-znížený, aby sme mali konkrétnu predstavu 

o projekte.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – podľa vyjadrenia firmy, ktorá nám zabezpečuje vykonanie VO 

k zrušeniu VO došlo z dôvodu zníženia objemu finančných prostriedkov na projekt. Na 

zabezpečenie VO obec uzatvorila Mandátnu zmluvu , na základe ktorej už obci bola zaslaná aj 

faktúra vo výške 890,-€, ktorá je splatná až po ukončení verejného obstarávania. Čo sa týka úpravy 

projektu, firma, ktorá projekt spracúva sa nevyjadruje jasne, preto by bolo  potrebné sa stretnúť 

osobne priamo so zástupcami firmy, aby vysvetlili nejasnosti ohľadom projektu.    

Poslanec Ing. Martin Ivan – komunikoval s p. Kvietkom, z fy Perfect Consulting a podľa jeho 

vyjadrenia projekt stihnú podať do 15.3.2016 a to je podstatné.Problémom zrejme bolo spracovať 

finálny projekt tak, aby to bolo pre obec najvýhodnejšie. VO nemusí byť ukončené, aby projekt 

mohol byť podaný. Taktiež sa zaujímal o to, ktoré výdavky boli neoprávnené v predchádzajúcej 

verzii /cca 25.000,-€ / a boli predmetom spolufinancovania/ , či sa s nimi už v projekte neráta 

a v tejto súvislosti má za to, že bude potrebné osobné stretnutie so zástupcami firmy Perfect 

Consulting ešte pred podaním projektu. Taktiež je následne potrebné zísť sa a prijať k 

spolufinancovaniu uznesenie s už definitívnou spoluúčasťou najneskôr do 11.3.2016 keďže projekt 

má byť podaný do 15.3.20016.    Zároveň podotkol, že vo vestníku, kde je zverejnená „Výzva na 

predkladanie ponúk“ je odkaz na našu webovú stránku avšak túto výzvu na stránke nemáme 

zverejnenú, preto by bolo potrebné ju zverejniť.   

Starosta obce Ing. Ján Krivák – výzva sa zverejní. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, z ktorej položky v rozpočte budú uhrádzané výdavky na 

tento projekt, či nie je potrebné upraviť rozpočet, nakoľko schválený objem finančných 

prostriedkov  na projektovú dokumentáciu zateplenia obecného úradu sme už prekročili.  

Pracovníčka obce Ingrid Rozkošová odpovedala, že napísanie projektu, spracovanie energetického 

certifikátu a služby súvisiace s projektami  sú plánované z položky 0111 637005, kde máme 

schválený objem finančných prostriedkov vo výške 5.000,-€.  

 

K bodu 7Rôzne 

 

p. Ján Peter – vystúpil s pripomienkou, či sa  pri úprave „Peterovej ulice“ počíta s odvodňovacím 
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kanálom, pretože v opačnom prípade pri daždi všetka voda stečie po súkromných sadoch a občania 

budú nespokojní. Toto treba vyriešiť, kým nie sú ukončené práce na úprave tejto ulice.  

Poslanec Andrej Rozkoš – súhlasí s tým, že odvodňovací kanál je tam potrebný 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – na kanál je potrebný aspoň 1 m, pričom sa zúži šírka ulice 

Poslanec Ing. Martin Ivan – o potrebe odvodňovacieho kanála na tejto ulici sme hovorili už 

v minulosti na zasadnutiach OZ, keď bola prerokovávaná problematika  „Peterovej ulice“.   

V prvom rade je potrebné chrániť majetok občanov, šírka ulice je druhoradá.   

Poslanec Jozef Andrek – stotožňuje sa s názorom, že odvodňovací kanál je nutný 

 

Strosta obce Ing. Ján Krivák – informoval, že obec má vytvorený rezervný fond z prebytkov 

hospodárenia z minulých rokov, pričom každoročne  žiadame financie z MF SR z titulu nedostatku 

finančných prostriedkov, mali by sme sa zaoberať jeho použitím.  

Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – informovala sa, či zo strany MF SR bola nejaká pripomienka 

voči tomu, na čo starosta obce odpovedal, že zatiaľ nie.  

Poslanec Jozef Andrek –nešiel by cestou míňania rezervného fondu ak budeme spolufinancovať 

projekty. 

Poslanec Pavol Haško – v minulosti sme uvažovali rezervný fond použiť na rekonštrukciu cesty nad 

obcou 

Poslanec Ing. Martin Ivan – projekt zateplenia školy, ktorý sme podali  nebol podporený z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov, preto by uprednostnilpoužitie rezervného fondu  na školu, 

pretože to považuje za prioritu.   

 

Zrušenie TJ – starosta obce Ing. Ján Krivák informoval, že JUDr. L. Ivanová zabezpečí celý proces 

zrušenia telovýchovnej jednoty, bude to stáť 250,-€. Od nášho právneho zástupcu sme dostali 

informáciu, že súdny proces je definitívne ukončený.  

Poslanci súhlasili so zrušením TJ za daných podmienok.  

 

Cenová ponuka na plynofikáciu budovy kaderníctva s.č. 54 – starosta obce informoval poslancov 

OZ, že sme obdržali  cenovú ponuku od firmy Čandík, ktorá nám bude zabezpečovať plynofikáciu 

budovy s.č. 54 

 

ENVIPAK – starosta obce Ing. Ján Krivák informoval, že v súvislosti so zmenou zákona o 

odpadoch sú na trhu firmy, ktoré majú na starosti separovaný zber a budú ho riadiť v obciach, tieto 

firmy  prevzali funkciu Recyklačného fondu, ktorý zanikol, budú v obciach realizovať zber plastov. 

Budú spolupracovať s firmami, ktoré zabezpečujú vývoz plastov  a my by sme už za zber 

plastových obalov nemali platiť. Firma by mala zabezpečiť aj osvetu a v prípade záujmu by mohol 

byť kombinovaný zber plastov – do kontajnerov aj do vriec. Naša obec  uzatvorila zmluvu 

o budúcej zmluve s firmou ENVI-PAK a.s. Bratislava.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – komunikoval so zástupcami firmy ENVI-PAK a podľa jeho informácií 

by sa mala dosiahnuť úspora cca 1300,-€ ročne na vývoze separovaného odpadu a v prípade, že by 

sme zmenili dodávateľa na vývoz odpadov táto firma by zabezpečila prechod k inému 

poskytovateľovi služieb.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – rozprával s p. Tomášom Fabianom ohľadom výrubu briez, je možnosť 

odpredaja brezy – po 30,-€/m3 vykupuje Bukóza  v súčasnosti, za vyťaženie sa účtuje bežne  17,-€ 

s tým, že vyčistí aj kry a 13,-€ by zostalo obci, bolo by to výhodnejšie pre obecný rozpočet, aj by sa 

plocha vyčistila. Druhý variant, ktorý by sme mohli využiť /takto to realizovali v obci Petrovce/ je 

ten, že drevo by vyťažila jedna firma na skládku a občanom by sme predávali z tejto skládky. 

V prípade, že sa bude výrub  realizovať, doporučuje zvážiť aj tieto varianty.  

 

Dni obce – Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol termín 19.6. príp. 26.6. Ohľadom programu oslovil 

Jožka-Jožku /250,-€/, skupinu Traky /skupina 19.6. už má vystúpenie a nie je isté, či stihne tu prísť/ 

a Ochotnícke divadlo z Nižného Hrušova /100,-€/. Programom by mohli prispieť aj žiaci ZŠ. 
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Osobne je za termín 19.6 + 18.6. /športový deň/, bez spomínanej skupiny, mali by sme cca 3,5 h 

program. Potrebujeme dať presný termín účinkujúcim.  

Po diskusii sa poslanci zhodli na termíne 18.6. a 19.6. a schválili aj kultúrny program uznesením č. 

85/2016 /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

K bodu 8  Diskusia 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom poskytovania sociálnych služieb obcou, 

konkrétne opatrovateľskej služby vzhľadom na to, že v obci sa množia prípady občanov, ktorí by 

opatrovateľskú službu potrebovali. Mohli by sme využiť tiež projekty ÚP – bolo by potrebné zistiť 

podrobnosti. 

 

Poslanec Pavol Haško – informoval sa o tom, kto udržiava lavičky cez potok, pretože občania 

pripomienkovali, že lavička pri s.č. 100-101 je naklonená.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – uviedol, že lavičky sú v majetku obce, ale táto konkrétna je 

súkromne osadená občanmi. Ak ju však treba vyrovnať, tak obec sa o to postará.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom komisie pri novom  verejnom  obstarávaní 

/VO/, či bude v rovnakom zložení ako pri prvom VO. 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – uviedol, že v zmysle e-mailu, ktorý nám bol zaslaný nie je zákonná 

povinnosť  zriadiť  komisiu ale  rozhoduje starosta obce, s čím však on sám  nie je celkom 

stotožnený.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – má za to, že komisia na otváranie obálok má byť zriadená v zmysle 

zákona, s čím sa stotožnil aj poslanec Jozef Andrek.  

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na zvolaní stretnutia so zástupcami firmy zabezpečujúcej 

vyhotovenie projektu ešte pred podaním projektu.   

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 1.4.2016 o 18.00 hod. – 

uznesenie č. 86/2016/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

 

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:  

 

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

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

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


