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 Zápisnica 
 z  26.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  ObceHermanovcenad 

Topľou konaného dňa 12.5.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:          Ing. Ján Krivák, starosta obce 

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

Rozkoš, Ing. Andrea Kačkošová /prítomná v závere zasadnutia/ 

Neprítomní:Tadeáš Andrek,  

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest.  obce,   

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík 

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

7. Leto a kultúra 

8. Rôzne /susedský spor – s.č. 59,60,61, rozpočtové opatrenie 1/2017 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

konštatoval, ţe  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, Pavol Haško, Ing. 

Martin Ivan, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdrţal sa:    0        

neprítomní pri hlasovaní:   2 /Tadeáš Andrek,   Ing. 

Andrea  Kačkošová/ 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan navrhol bod 6 – voľba hlavného kontrolóra presunúť na záver  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Informácia o plnení uznesení  

5. Správa o činnosti 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce 
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7. Leto a kultúra 

8. Rôzne /susedský spor – s.č. 59,60,61, rozpočtové opatrenie 1/2017 

9. Diskusia 

      10. Záver 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:  Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Andrej Rozkoš 

 

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

Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš/                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdrţal sa:    0                                

neprítomní pri hlasovaní: 2 /Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová/ 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

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

 

K bodu 4  Informácia o plnení uznesení 

 

130/2017  - splnené – zasadnutie zvolané 

 

K bodu 5 Správa o činnosti 

- kosenie cintorínov 

- výroba betónových tvárníc 

- práce bagrom DH 112 

- sklad s chemikáliami Agrodruţstvo vyprázdni 

- na budúci týţden by mala prísť odpoveď z kontroly verejného obstarávania  na zateplenie 

obecného úradu 

- vyhĺbenie rigolu na „Peterovej ulici“ , za vývoz zaplatíme cca 200,-€ 

- plánujeme opraviť vrch šachty na vodu pri s.č. 54, práce zatiaľ stoja, pretoţe sa vykonáva 

zvoz dreva 

- začali práce na oplotení medzi ZŠ a s.č. 118 – zabetónované stĺpiky  

- uskutočnilo sa rokovanie týkajúce sa chráneného územia Šimonka, ktoré MŢ SR plánuje 

zaradiť medzi územia európskeho významu /jedná sa o ochranu biotopov/, 1. stupeň ochrany 

sa má zmeniť na 2. stupeň ochrany. Hospodárske lesy ostávajú nezmenené.  

- upevnili sme lano na Sokoliu skalu  

- cenová ponuka na PD na schodisko  do podkrovia základnej školy – Ing. Koháni zaslal 

ponuku ako jediná firma, t.j. je víťazom, čakáme na návrh zmluvy z jeho strany 

 

K bodu 7 Leto a kultúra 

Deň rodiny – ideálne zorganizovať v priebehu júna  

Starosta obce Ing. Ján Krivák -  Dni obce – v prípade prebiehajúcej rekonštrukcie by kultúrny 

program  mohol byť vonku, prípadne v areáli školy. Informoval poslancov, ţe p. Bankovič 

z Vranova zaslal ponuku kultúrneho programu /hudba rôzneho ţánru/, ich vystúpenie stojí cca 

500,- eur. My sme zatiaľ neoslovovali nikoho. Doteraz najúspešnejší tu bol prešovský súbor 

Rozmarija.  

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhuje osloviť súbor Oblík, ktorý je lacnejší, podľa jeho 

informácií vystúpi za 50,- aţ 100,- €. Súbor Rozmarija by nás stál  500,-€.  
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Diskusia dospela k záveru, ţe letné kultúrne podujatie bude dvojdňové:  

- športový deň + guľáš – sobota – zoberie si na starosť poslanec Ing. Martin Ivan 

- nedeľa – predbeţný kultúrny program by mohli zabezpečiťBankovičovci z Vranova, ľudový 

rozprávač Joţko-Joţka, deti z materskej a základnej školy –účinkujúcich treba osloviť a zistiť 

ich dostupnosť na konkrétny spoločný dátum. Dopoludnia v nedeľu by sa mohli konať 

ekumenické Sluţby Boţie – osloviť jednotlivých kňazov.  

Ohľadom pódia osloviť obec Petrovce.  

 

K bodu 8Rôzne 

- susedský spor /s.č. 59,60,61/ - p. Lehet /s.č. 60/ podal podnet na obecné zastupiteľstvo 

týkajúci sa vody, ktorá pri silných daţďoch steká z vyšného pozemku na jeho a spôsobuje mu 

škody. Poslanci uskutočnili obhliadku terénu na tvári miesta a odporučili všetkým dotknutým 

susedom upraviť terén svojich pozemkov a odviesť z nich vodu /výkop odvodňovacích 

rigolov/. p. Lehet si svoj pozemok oplotiť  môţe. Poslanci odporučili starostovi pozvať obidve 

strany na obecný úrad a problém prejednať.  

- rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – poslanci na základe predloţených zmien rozpočtu schválili 

rozpočtové opatrenie č. 1/2017, ktoré je prílohou tejto zápisnice uznesením č. 131/2017 

/uznesenie je uvedené na samostatných listoch/ 

- poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, či obec  s firmou MOVYROB Prešov uţ 

uzatvorila zmluvu na rekonštrukciu obecného úradu, príp. či je aspoň predbeţný dohovor, na 

čo starosta obce odpovedal, ţe im bola zaslaná výzva na predloţenie Zmluvy o dielo, zatiaľ 

zmluvu nemáme, je to aktuálne aţ po kontrole verejného obstarávania.  

OZ TAJM Bystré – ţiadosť o dotáciu vo výške 500,-€ na detský tábor –poslanci dotáciu 

schválili uznesením č. 132/2017.  

K bodu 9 Diskusia  

Ţiadosti o osadenie rúr k potoku:   

- p. Pivovarník – s.č. 205  - poslanci obhliadli terén  

- p. Čurlík – s.č. 130 – dôvodom je, ţe tam spadlo dieťa -  rovnako sa uskutočnila 

obhliadka terénu 

Ohľadom rúr sa ozýva viac občanov a nie je moţné jednému vyhovieť a inému nie.  

Poslanci obecného zastupiteľstva uznesením č. 133/2017 nevyhoveli týmto ţiadostiam 

z dôvodu, ţe obec má iné investičné priority /zateplenie budovy školy a výstavba schodiska 

do podkrovia budovy ZŠ .  

K bodu 6 Voľba hlavného kontrolóra 

Obec obdrţala jednu ţiadosť o funkciu hlavného kontrolóra, ktorú predloţil Ing. Jaroslav 

Gajdoš. Po skontrolovaní všetkých príloh obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, ţe uvedený 

kandidát spĺňa všetky podmienky a  uznesením č. 134/2017 zvolilo Ing. Jaroslava Gajdoša za 

hlavného kontrolóra obce Hermanovce n.T. od 1.6.2017. 

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš uviedol, ţe ak s ním bude uzatvorená pracovná zmluva zo 

strany obce, poslaneckého mandátu sa vzdá.   

Termín nasledujúceho zasadnutia bol schválený na 2. 6. 2017 o 18.00 hod. uznesením č. 

135/2017.  

K bodu 10 Záver 

Týmto bol program zasadnutia  vyčerpaný a starosta obce zasadnutie ukončil.  

 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Ing. Jaroslav Gajdoš   ......................................  

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

  Andrej Rozkoš             ....................................... 
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         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


