
 Zápisnica  
 zo  17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 28.6.2016 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

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

Rozkoš 

Neprítomní: Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,  

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. Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

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 návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o činnosti 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

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:    2 /Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš/ 

 



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Prečítanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ a jej overenie 

5. Informácia o plnení uznesení 

6. Správa o činnosti 

7. Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

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:  Jozef Andrek, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš 

 

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

Kačkošová, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2 /Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš/ 

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. 93/2016 – splnené 

  

K bodu 5 Správa o činnosti 

 

- rozbor minerálneho prameňa /za cca 200,-€ bez DPH/ 

- kosenie verejných priestranstiev, cintorínov 

- údržba sály kultúrneho domu pred súťažou v pretláčaní rukou 

- osadené smerovníky 

- zváža sa drevo obecnou PV3S 

 

K bodu 6 – Schválenie záverečného účtu za rok 2015 

 

Obec Hermanovce nad Topľou v r. 2015 skončila svoje hospodárenie s prebytkom vo výške 

23.771,30 EUR.  

  

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Vierka Hanková, predniesla stanovisko hl. kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu /záv.účet + stanovisko hl. kont. k záv. účtu za r. 2015 sú prílohou tejto 

zápisnice/. Zároveň bola prečítana správa nezávislého audítora k  účtovnej závierke za r. 

2015. Poslanci OZ po krátkej diskusii  uznesením č. 94/2016 zobrali na vedomie správu 



hlavného kontrolóra za rok 2015 a uznesením č. 95/2016 vzali na vedomie správu audítora za 

rok 2015.  

Záverečný účet za r. 2015 OZ schválilo  „bez výhrad“ uznesením č. 96/2016 a zároveň 

prebytok hospodárenia vo výške 23.771,30 EUR  OZ schválilo použiť na tvorbu rezervného 

fondu – Uznesenie č. 97/2016 / uznesenia sú uvedené na samostatných listoch/. 

 

K bodu 7 + 8 Rôzne a Diskusia 

 

Dni obce – starosta položil otázku, ako riešiť zrušené Dni obce 

Poslankyňa Ing. A. Kačkošová – navrhla /z podnetu rodičov detí/, aby vystúpili aspoň deti 

s už nacvičeným programom 

Poslanec Ing. Martin Ivan – presný dátum by nestanovoval, najprv treba zistiť voľné termíny 

u vystupujúcich 

Starosta obce Ing. Ján Krivák –   prípadné návrhy termínu rozposlať elektronicky všetkým 

navzájom 

 

Poslanec Jozef Andrek – informoval sa na podnet občanov, ako pokračujú práce na „Peterovej 

ulici“.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – zháňame frézovaný asfalt, avšak je to nedostatkový materiál, 

prípadne ulica by sa vysypala kamenivom /frakcia 0,32/ zmiešaným s hlinou.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom priekopy pozdĺž ulice a vyhlásil, že 

nesúhlasí, aby sa ulica robila pokiaľ tam nie je priekopa.   

Starosta obce Ing. Ján Krivák – nevie čo s priekopou, pretože na to   je potrebný cca 1 m, čím 

by sa zabrala takmer polovica cesty, tiež treba vyriešiť technicky jej vydláždenie. Čo sa týka 

priekopy, túto navrhoval už dávno, lebo je to samozrejmé keď sa robí nejaká komunikácia. 

Tam je veľa vody, je potrebné aj odvodnenie. Rozprávali sme sa o tom, že keď tam dáme 

priekopu, tak sa komunikácia podstatne zúži, pamätá sa, že poslanec A. Rozkoš prezentoval 

názor, že zúženie nevadí a aj napriek tomu priekopu treba urobiť. Preto navrhuje že je treba 

ísť do terénu a vytýčiť jej umiestnenie.   

Ostatní poslanci zdieľajú rovnaký názor, t.j. že priekopa je potrebná.  

Po diskusii sa poslanci so starostom obce dohodli na stretnutí na tvári miesta, pričom bude 

prizvaný aj geodet.  

 

Poslanec Jozef Andrek – nakoľko na zemplínskej strane za sadami je možný prechod len po 

súp. č. 47-48,  dal návrh, aby sa  tam upravila cesta tak, aby občania mali prístup napr.  ku 

kontajnerom, prípadne bolo možné prejsť malým terénnym vozidlom. Navrhol obhliadnuť 

situáciu v teréne a nájsť riešenie.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom ponuky z obce Bystré na vývoz odpadu,  

Starosta obce Ing. Ján Krivák – zatiaľ ponuku z obce Bystré nemá,  na tieto služby by sme 

mali robiť verejné obstarávanie, padol aj návrh, že viaceré obce sa spoja a do verejného 

obstarávania pôjdu spolu. Momentálne odpad separujeme do kontajnerov, tento štandard treba 

zachovať, je potrebné, aby nám obec Bystré dodala 1100 l kontajnery, avšak  obec Bystré nám 

navrhuje vrecový systém zberu separovaného odpadu, doslovne povedané tlačí nás do 

vrecového systému,   čo by bol krok späť, muselo by pribudnúť viac  vriec,  teraz máme 

výhodu aj v tom že do plastov dávame aj kovy /plechovky/, folie, tertrapacky, a s tým 

problém zatiaľ nie je, lebo tá firma, ktorá od nás berie roztrieďuje. 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – upozornil, že zmluva s firmou AVE odpadové hospodárstvo zatiaľ 

platí, pretože sa doposiaľ nevypovedala. Treba tak urobiť do 30.6.2016. Informoval sa tiež, či 



obec plánuje naďalej spolupracovať s firmou AVE, keďže zatiaľ nemáme cenovú ponuku od 

obce Bystré, taktiež sa pýtal či vrecia a nádoby naviac sú účtované navyše.  

Starosta obce Ing. Ján Krivák odpovedal, že vývoz vriec si firma účtuje navyše, nádoby 

naviac nie, avšak keby sa zvýšil počet nádob nad určitý počet tak aj cena za vývoz bude iná.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – znova apeloval na to, že sa znížila intenzita vývozov firmou AVE 

/porovnaním rokov 2014, 2015, 2016/, ale obec platí stále rovnako 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – odpovedal, že to nie je pravda, keď počítame roky naspäť, 

zvýšili nám vývoz plastov, dávno bol vývoz plastov raz do mesiaca , teraz zvýšili vývoz 

plastov na dvakrát mesačne. Problémový je len papier, tam dali len 4 či 5 vývozov, čo sa týka 

papiera a ostatné je všetko v poriadku.   

Poslanec Ing. Martin Ivan – minimálne o jeden vývoz sa za dva roky znížili vývozy aj plastu 

aj skla. Papier bežne sypú do komunálneho odpadu.  

Poslanec Jozef Andrek – informoval sa, či niekto kontroluje vývozy,  na čo starosta 

odpovedal, že vývoz sme kontrolovali , nekontrolujeme len posledný polrok .  

Poslanec Jozef Andrek – dal návrh, aby pri zverejnených faktúrach bol na webovej stránke 

zverejnený aj ich sken 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom zmluvy s fy VEMEX 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – dostali sme ponuku na dodávku plynu od SPP aj od VEMEX-

u /poslancom bol preposlaný mail/, pričom výhodnejšiu cenu ponúkla fy VEMEX, ponuku 

sme potvrdili a poštou sme obdržali dodatok k Zmluve, ktorý ešte nie je podpísaný. Zmluva je 

na jeden rok od 1.12.2016 do 30.11.2017. Firme APF je potrebné uhradiť poplatok cca 100,-€ 

za sprostredkovanie.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – je potrebné si ustrážiť zmluvu, pretože cena  je garantovaná len 

na jeden rok, aby dodatok upravoval len cenu, nie ostatné podmienky, napr. výpovednú 

lehotu, teda aby nebol problém výpovede.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ohľadom riaditeľky MŠ, starosta odpovedal, že 

riaditeľka bola odvolaná z funkcie a momentálne je PNS.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, či sa budú robiť šatne pre žiakov ZŠ 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – svojpomocne to kapacitne nezvládneme, bude tam zásah do 

statiky, preto je potrebné prizvať externú firmu.  

Poslanec Ing. Martin Ivan –  nemyslí si, že by tam bol zásah do statiky, peniaze máme 

v rozpočte vyčlenené, bolo by vhodné tieto práce realizovať počas prázdnin, prostredníctvom 

živnostníkov z obce.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval, že Jozef Ondič sa stal majstrom Slovenska v horskej 

cyklistike, preto  navrhuje prideliť mu ďalších 1.000,-€ na podporu športu,  ktoré máme 

plánované v rozpočte. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a uznesením č. 98/2016 schválili 

čiastku 1.000,-€.  /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/. 

 

Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 22.7.2016 o 19.00 hod. 

– uznesenie č. 99/2016  /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:  

 

Andrek Jozef          .............................................. 

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

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


