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 Zápisnica 
 z  27.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 2.6.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

Poslanci :  Jozef Andrek,Ing. Martin Ivan ,  Vladimír Krivák, Pavol Haško 

Neprítomní:Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce,  Ing. Jaroslav Gajdoš /hlavný 

kontrolór obce/ 

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík, Ján Lehet /s.č. 60/ 

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Zloţenie sľubu nového poslanca a menovanie nového kontrolóra obce 

7. Rôzne: príspevok pre CB /ţiadosť/ 

8. Diskusia 

9. Záver 

V úvode zasadnutia vystúpil p. Ján Lehet /s.č. 60/, ktorý predniesol sťaţnosť na postup  pri 

riešení  ohlásenia jeho drobnej stavby – oplotenie pletivom  z vyšnej strany.   Podľa vlastných 

slov doplnil všetky poţadované doklady - stavebný dozor, podrobný plán osadenia plota 

s vyznačením vzdialenosti,  okrem súhlasu suseda, nakoľko sú tam narušené vzťahy,  preto 

nerozumie prečo si nemôţe oplotiť svoj vlastný pozemok po jeho hranici,  ale dostal novú 

poţiadavku z obce na doloţenie ďalších dokladov. Zameranie hranice pozemku je vyznačené 

v teréne geodetom.  Zároveň predloţil obecnému zastupiteľstvu fotodokumentáciu škôd 

spôsobených vodou pri silnom daţdi. Nepouţíva sa rovnaký meter voči všetkým občanom. 

Taktieţ sa sťaţoval, ţe vyšný sused vykonal chemický postrek proti burine za svojim domom 

a keďţe tam nie je oplotenie, je to nebezpečné pre jeho deti, ktoré tam majú voľný prístup.  

Poslanec Jozef Andrek – je to šikanovanie občana, má za to, ţe obec má mať rovnaký prístup 

ku kaţdému  

Starosta obce – 4. mája sme obdrţali neúplnú ţiadosť, ktorá bola následne doplnená. 

K stavebnému zákonu platia vykonávacie predpisy a tie pojednávajú aj o odstupe stavieb. 

Z predloţeného geometrického plánu nie je jasné v akej vzdialenosti od susedovho domu 

bude plot umiestnený, nakoľko tam nie je uvedená mierka. V súčasnosti je situácia taká, ţe 

spis bol odstúpený na spoločný stavebný úrad na stavebné konanie, ktoré bude riadiť Ing. 

Dvorská. Na konanie budú pozvané všetky dotknuté strany.  p. Lehetovi bol zaslaný list, čo je 

ešte potrebné doplniť k uvedenému konaniu, ktoré bude zvolané na obecnom úrade. Okrem 

toho predloţil poslancom fotodokumentáciu vykonaného postreku k posúdeniu. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

konštatoval, ţe  počet prítomných poslancov je  4  a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Zloţenie sľubu nového poslanca a menovanie nového kontrolóra obce 

7. Rôzne: príspevok pre CB /ţiadosť/ 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

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

Krivák/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdrţal sa:    0        

neprítomní pri hlasovaní:   3 /Tadeáš Andrek,   Ing. 

Andrea  Kačkošová, Andrej Rozkoš/ 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

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, Vladimír Krivák 

 

Hlasovanie:                  za:          4    / Jozef Andrek, Pavol Haško, Ing. Martin Ivan,  

Vladimír Krivák/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdrţal sa:    0                                

neprítomní pri hlasovaní: 3 /Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš/ 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

V tomto bode bola prečítaná a overená zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.  Starosta 

obce informoval, ţe zistil cenu  za vystúpenie súboru Oblík, ktorá sa pohybuje v rozmedzí  

450-500 eur.  

 

K bodu 4  Informácia o plnení uznesení 

 

131/2017  - splnené 

132/2017 –podpísané 

133/2017 – podpísané 

134/2017 – podpísané – uzatvorený PP 

135/2017 – podpísané – zasadnutie uskutočnené 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

- kosenie verejných priestranstiev, cintorínov, školskej záhrady , ihrisko 

- práce s DH 112 
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- zvoz dreva 

- zatepľovanie budovy OcÚ – komunikácia s firmou MOVYROB Prešov 

- všetky autobusové spoje budú od 1.6.2017 premávať aţ na horný koniec na otočku, je 

poţiadavka od šoférov autobusov vyrezať konáre zasahujúce do cesty -  v tejto veci sme 

vyzvali občanov. V súvislosti s tým bude potrebné udrţiavať lepšie udrţiavať miestne 

komunikácie v zimnom období a zakúpiť aj soliace zariadenie. Za školské spoje by sme 

nemali platiť.  

- podnikli sme kroky na uplatnenie finančnej kompenzácie za obhospodarovanie lesných 

pozemkov v 5. st. ochrany   

 

K bodu 6 Zloženie sľubu nového poslanca a menovanie nového kontrolóra 

/A-poţadované doplnenie zápisnice/V tejto časti zloţil sľub novo nastupujúci poslanec, p. 

Vladimír Krivák a zvolený kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš predloţil vyhlásenie o vzdaní 

sa mandátu poslanca k 31. 5. 2017.  Uvedené poslanci zobrali na vedomie. S kontrolórom 

obce bola uzatvorená pracovná zmluva od 1.6.2017.  

 

K bodu 7Rôzne + 8 Diskusia 

- Ţiadosť Cirkvi bratskej o dotáciu na letný detský tábor – uznesením č. 136/2017/uznesenie 

je uvedené na samostatných listoch/ obecné zastupiteľstvo schválilo čiastku 500,-€ /uznesenie 

je na samostatných listoch/ 

- Ţiadosť Evanjelickej cirkvi o dotáciu na letný detský tábor – uznesením 

č.137/2017/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ schválená čiastka 1000,-€. 

/uznesenie je na samostatných listoch/ 

- skládka vysypaného odpadu v lokalite „Pod Oblíkom“  -  je na viditeľnom mieste, občania 

upozornili obec  -  upozorniť p. Vasilišina, poskytneme mu PV3S. Poslanec Ing. Martin Ivan 

odporučil písomnú formu.  

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – starosta informoval, ţe je potrebné urobiť projekt 

a získať stavebné povolenie na rekonštrukciu, má vyjsť výzva a je prisľúbené, ţe finančné 

prostriedky budú pridelené 

Poslanec Ing. Martin Ivan – vyjadril nespokojnosť s tým, ţe treba robiť ďalší projekt, čo bude 

stáť ďalšie financie. Treba vyčísliť, koľko to bude stáť. Predtým sme nehovorili o ţiadnom 

projekte, len o tom, ţe financie budú pridelené./B-doplnenie zápisnice/Starosta obce Ing. Ján 

Krivák – odpovedal, ţe nikde to nefunguje tak, ţe obci niekto dá peniaze „len tak“,  musí byť 

dodrţaný zákonný postup, pretoţe ide o štátne peniaze. Ţiadna dotácia neprejde bez projektu. 

Dali sme predbeţnú ţiadosť, tak ako bolo treba, aby mali prehľad o tom, aký je záujem a tieto 

predbeţné ţiadosti podalo cca 1300 obcí. Vyzval poslancov, aby našli „svojho“ projektanta, 

ktorý by to urobil.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – oponoval, ţe sme mali aj neúspešné projekty a je  proti tomu, aby 

sme sa zapojili do ďalšieho projektu. keď ešte nemáme dotiahnuté rozbehnuté projekty.Veď 

vieme kto bude opravovať strechu budovy na druţstve, s ktorou sme počítali v rozpočte. /C-

doplnenie zápisnice/Rozpočet sme schválili v januári. Napriek tomu, ţe uznesenie o výstavbe 

schodiska v škole bolo podpísané s výhradou, chceli sme ho zhotoviť, /D-doplnenie zápisnice 

Podľa jeho názoru by saškola mohla zatepľovať od 1.7. Okrem toho hasiči sa nezúčastnili 

ţiadnej súťaţe aj keď je pravdou, ţe sa ich zopárzapojili do čistenia potoka spolu s členmi 

Matice./E-doplnenie zápisnice/ 

Hl. kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš – máme prioritu školu 

Poslanec Jozef Andrek – uvaţuje, čo vlastne chceme robiť ak dostaneme napr. len 5000,-€.  

Starosta Ing. Ján Krivák – pri osobnom stretnutí s ministrom Kaliňákom bolo prisľúbených 

30 000,-€ a takúto informáciu sme dostali aj emailom.  

/F-doplnenie zápisnice/ 

Poslanec Ing. Martin Ivan -  zmluve s firmou JADOZ s.r.o. Prešov  má výhrady k bodu5.4, 

aby sa nestalo, ţe zhotoviteľ si svojvoľne navýši cenu, bude to neoprávnený náklad a obec to 
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bude musieť zaplatiť v vlastných prostriedkov. Upozorňuje, aby sa tento fakt zobral na 

vedomie.  Poslanci odporučili tento bod vypustiť zo zmluvy uznesením č. 138/2017/uznesenie 

je uvedenéna samostatných listoch/ 

- kultúrne leto – termín stanovený na 1. a 2. júla 2017. V sobotu by bol športový deň,  

v nedeľu kultúrne popoludnie s vystúpením súboru Oblík+deti z MŠ a ZŠ+ ľudový rozprávač 

Joţka Joţko /ak bude mať voľný termín/ 

Hl. kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa ohľadom  akcie Pohár Rajtiaka 

Poslanec Vladimír Krivák -  informoval o termíne 15. júl. Ďalej informoval, ţe v auguste 

v termíne výstupu na Šimonku sa rysuje väčšia akcia – ozval sa veľvyslanec Ruskej federácie, 

ktorý by mal záujem o účasť. Dáva na zváţenie obecnému zastupiteľstvu, či by bolo moţné 

prispieť z obecného rozpočtu na takéto podujatie /strelivo, občerstvenie, phl..ap./, aj keď 

Matica bude mať k dispozícii aj iné finančné zdroje.  

- poslanec Ing. Martin Ivan – poţiadal o zaslanie záverečného účtu poslancom 

            - taktieţ tlmočil sťaţnosti občanov na voľný pohyb psov po obci – 

do poručuje zabezpečiť ich odchyt 

 

Uznesením č. 139/2017 sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na termíne ďalšieho zasadnutia dňa 

23.6.2017 o 19.00  /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

 

K bodu 9 Záver 

Týmto bol program zasadnutia  vyčerpaný a starosta obce zasadnutie ukončil.  

 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Ing. Martin Ivan       ......................................  

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

  Vladimír Krivák           ....................................... 

 

 

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 
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Doplnenie zápisnice:  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan poţiadal doplniť zápisnicu nasledovne:  

 

A/ Starosta informoval, ţe p. Milan Čurlik odmietol prijať uvoľnenú pozíciu poslanca, pričom 

nasledujúci na toto miesto je p. Vladimír Krivák. 

 

B/  Poukázal na fakt , ţe v januári sa nejednalo o ţiadny projekt len o ţiadosť, na základe 

ktorej malo ministerstvo obci prideliť fin. prostriedky ako to v tom čase od prezentoval 

starosta. Ďalej poukázal na fakt, ţe keď bolo obci pridelene    poţiarne vozidlo Iveco a dotácia 

na DHZ 2000€, tak nebolo potrebne písať ţiadne projekty. 

 

C/ Uţ je to tretí rozpočet, v ktorom sme uţ riešili opravu strechy a zas zostane len pri riešení 

a nič sa nezrealizuje. 

 

D/ / vyčlenili sme na to fin. prostriedky, no zatiaľ sa to nepohlo. Z jeho pohľadu starosta 

naťahuje čas, keďţe s výstavbou nie je stotoţnený, aby sa s výstavbou k 1.7. ani nezačalo, 

lebo ak k 1.7. nebudeme mať pripravenú dokumentáciu, nebudeme mať stavebné povolenie, 

nebudeme môcť začať stavať a do 1.9. kedy začne škola to nestihneme dokončiť. A tým 

pádom sa to cele zablokuje, lebo počas vyučovania sa na škole nemôţe pracovať.   

 

E/ Podľa jeho názoru je potrebné dotiahnuť rozbehnuté projekty zateplenia OcÚ a školy, ktoré 

sú prioritou pre obec a potom riešiť ďalšie projekty, o ktorých ešte ani nikto nič nevie a ešte 

ani nevyšla výzva na predloţenie ţiadosti.   

 

F/ Poslanec Ing. Martin Ivan – ďalej  poukázal na fakt, ţe sú za nami skoro tri roky funkčného 

obdobia a okrem niekoľkých malých projektov ako osvetlenie multifunkčného ihriska, šatne 

v škole, chodníka v škôlke či zábradlia na vstupe do MŠ a ZŠ, nemáme dokončenú ,,Peterovu 

ulicu“ a ani cestu za sadmi pri druţstve / kde uţ máme zakúpene rúry/. Ani na zateplení 

budovy OcÚ sa nezačalo pracovať, pričom plán bol apríl 2017 /nie je to vinou starostu, ţe sa 

ešte nezačalo, ale procesom schvaľovania na ministerstve a na príslušných úradoch/ . Preto 

nechápe postoj starostu, ktorý ma jedinečnú šancu ukončiť funkčne obdobie ako starosta ,,za 

ktorého“ sa zateplila škola aj OcÚ.     

 

 

Overovatelia:  Ing. Martin Ivan           ......................................  

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

  Vladimír Krivák           ....................................... 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 

 

 


