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 Zápisnica 
 z  32.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 13.10.2017 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:           

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

Kačkošová,  

Neprítomní:  Ing. Ján Krivák, Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš 

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. Práce na rekonštrukcii KD a OU 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

      9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril zástupca starostu obce p. Pavol Haško.  Privítal všetkých prítomných a   

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5  a OZ je uznášania schopné.            

 

   

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

  

Prítomní poslanci navrhli vynechať bod 4 a 5 z dôvodu neprítomnosti starostu obce na 

zasadnutí OZ.  

 

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

Martin Ivan,  Ing. Andrea Kačkošová /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

 neprítomní pri hlasovaní:   2 /Vladimír Krivák, Andrej 

Rozkoš/ 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

      1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

4. Práce na rekonštrukcii KD a OU 

5. Diskusia 

      6. Záver 

   

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  
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Návrhová komisia  a overovatelia:   Pavol Haško, Ing. Martin Ivan 

 

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

Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová      /                               

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 /Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/ 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

  

K bodu 4 Práce na rekonštrukcii KD a OU 

 

Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval o postupe prác na rekonštrukcii kultúrneho domu 

a obecného úradu /ostierkované steny v kultúrnom dome, hotové sú stropy,  osadená keramika 

vo wc, vymenené dvere, pokračujú práce v kuchyni/. okrem toho informoval ostatných 

poslancov o predložených cenových ponukách a uloženie novej podlahy na pódium 

v kultúrnom  dome / dve cenové ponuky za 3.070,-€ a za 1.500,-€/. Poslanci navrhli zatiaľ 

uloženie dlážkovice so základnou povrchovou úpravou, teda bez tmelenia a viacnásobného 

brúsenia kvôli úspore financií. Ďalej informoval poslancov, že práce v interiéri  mimo 

projektu, platené z obecného rozpočtu,  sú zatiaľ vyčíslené na cca 25 tis. eur, bude potrebné 

prijať rozpočtové opatrenie. Poslanci si pozreli prevedené práce na tvári miesta.  

 

K bodu 5 a 6 Diskusia a Záver 

 

Poslanec Jozef Andrek – upozornil na rozbrázdenú cestu za sadami na zemplínskej strane, 

odporučil, aby starosta obce tlačil na VSE, ktoré tam vykonávali údžbu,  aby ju dali do 

pôvodného stavu.  

Poslanec Pavol Haško – informoval, že starosta obce navrhol nainštalovať iný systém 

spínania hodín verejného osvetlenia, ktoré je v súčasnosti potrebné prepínať a nastavovať 

ručne. Informoval, že existujú automaty, ktoré majú zabudovaný kalendár a dokážu si samé 

rozpočítať stmievanie – cena je cca 83,-€ za jeden ks. Všetci prítomní poslanci s týmto 

riešením ovládania verejného osvetlenia súhlasili.  

Žiadosť fy TAĎA SK s.r.o. Hermanovce – prečítaná žiadosť firmy TAĎA SK s.r.o., ktorá 

požiadala obec Hermanovce n.T. o prenájom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce a ich 

nájomcom je momentálne Agrodružstvo Bystré. Ponúka nájomné vo výške 30,-€/ha, čo je 

dvojnásobok oproti nájmu, ktoré vypláca v súčasnosti Agrodružstvo Bystré. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 154/2017 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/, 

ktorým schválilo tento prenájom obecných pozemkov firme TAĎA SK s.r.o. Hermanovce n.T. 

od 1.1.2018 na dobu 15 rokov.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – požiadal, aby starosta obce informoval poslancov vo veci 

stavebného povolenia na zateplenie budovy školy a ohľadom konania Dňa úcty k starším.  

 

Obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce zasadnutie dňa 27.10.2017 o 19.00 hod. 

uznesením č. 155/2017. /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.  

  

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Pavol Haško                      ......................................  

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

    

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


