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 Zápisnica 
 z  37.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 9.3.2018 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:           

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

Krivák, Andrej Rozkoš 

Neprítomní:  Ing. Andrea Kačkošová 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová- zamest.  obce   

Verejnosť:         Ing. Jozef Bendík  

 

PROGRAM :  

      1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa 

4. Overenie zápisnice 

5. Informácia o plnení uznesení 

6. Správa o činnosti 

7. Vyradenie predmetov z majetku 

8. Zateplenie základnej školy 

9. Rôzne  

      10. Diskusia 

      11. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie  otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že prítomní 

poslanci sú 6 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

   

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 Hlasovanie:                     za:          6 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Martin Ivan,  

Pavol Haško, Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/                                 

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1 /Ing. Andrea Kačkošová/ 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

      1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa 

4. Overenie zápisnice 

5. Informácia o plnení uznesení 

6. Správa o činnosti 

7. Vyradenie predmetov z majetku 

8. Zateplenie základnej školy 

9. Rôzne  

      10. Diskusia 

      11. Záver 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

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

 

Hlasovanie:      :             za:          6 /  Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Martin Ivan,  

Pavol Haško, Vladimír Krivák, Andrej Rozkoš/ 

                                

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1 /Ing. Andrea Kačkošová/ 

                 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.  

  

K bodu 4 a 5 Prečítanie /overenie/ zápisnice  a Informácia o plnení uznesení 

 

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

 Uznesenie č. 161/2018-podpísané   Uznesenie č. 166/2018-podpísané 

Uznesenie č. 162/2018- podpísané   Uznesenie č. 167/2018-podpísané 

Uznesenie č. 163/2018- podpísané   Uznesenie č. 168/2018-podpísané 

Uznesenie č. 164/2018- podpísané   Uznesenie č. 169/2018-podpísané 

Uznesenie č. 165/2018- podpísané   Uznesenie č. 170/2018-podpísané 

  

K bodu 6 Správa o činnosti 

- príprava plochy na náhradnú výsadbu od Zborového domu CB smerom na  Krajné prílohy 

- prestrihávka na Jarčiskách – p. Kovaľ 

- zimná údržba miestnych komunikácií, posyp 

- konanie na výrub drevín – konania sa zúčastnil zástupca Štátnej ochrany prírody /ŠOP/, získať 

povolenie je problematické, nakoľko zákon nepovoľuje drevo dať občanom ako palivové drevo. 

Zástupca ŠOP navrhuje externú firmu, ktorá by urobila holorub a drevo zmulčovala na štiepku. 

Nakoniec bolo dohodnuté, že sa vyrúbu len stromy, ktoré majú vo výške 130 cm obvod kmeňa 

do 40 cm. Obec dá občanom, ktorí budú uskutočňovať výrub, podpísať prehlásenie, že túto 

podmienku dodržia. Nebude sa to týkať stromov, ktoré sú poškodené poveternostnými vplyvmi.  

- maľovanie interiéru obecného úradu,  zriaďuje sa dielňa v priestoroch kotolne  

 

K bodu 7 Vyradenie predmetov z majetku 

 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na vyradenie dlhodobého hmotného 

majetku nasledovne:  

Kachľová pec /krbové kachle, rok nadob.2014/ - o tieto kachle by mala záujem p. Mihočová 

s.č. 53 – poslanci  OZ nesúhlasili s odpredajom, usúdili, že kachľová pec  sa ešte využije pre 

obecné účely 

Kondenzačný kotol /kuchynka OcÚ, rok nadob. 2015/ - poslanec Ing. Martin Ivan  by ešte 

počkal s jeho odpredajom, využiť by sa mohol v školskom byte 

Bojler feromat DUO 200 /rok nadob.1998/ 

Kotly  feromat /4 ks/ rok nadob. 1998 

Betónový most /rok nadob. 1954/ 

Hliníkové hrnce z kuchynky OcÚ /odpredaj týchto hrncov poslanci odsúhlasili za symbolické 

ceny 5€, 4€, 3€/ 

V obecné zastupiteľstvo súhlasilo s s vyradením navrhovaného majetku za uvedených 
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podmienok a prijalo uznesenie č. 171/2018.  

 

K bodu  8 Zateplenie Základnej školy 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval obecné zastupiteľstvo, že aj keď zatepľovanie 

bude obec realizovať z vlastného rozpočtu, je nutné dodržať zákon o verejnom obstarávaní, 

musí byť zverejnená súťaž na webovej stránke obce. Nacenenia, ktoré existujú je treba 

aktualizovať /pracuje na tom cenár/ +výkaz výmer je potrebné upraviť /vypustenie kúrenia, 

šatňa/ 

Poslanec Ing. Martin Ivan a poslanec Tadeáš Andrek – musíme pohnúť v tejto veci, pretože na 

materiál sú dlhé dodacie lehoty, viac než 3 mesiace a je riziko, že sa to nestihne zrealizovať, 

okrem toho ceny materiálu stúpajú a obec ešte nemá cenové ponuky.  

Poslanec Jozef Andrek – navrhol prijať uznesenie v tejto veci a určiť konkrétny termín 

poslanec Tadeáš Andrek – informoval sa, či obec má problém zverejniť výzvu na webovej 

stránke 

starosta obce Ing. Ján Krivák-  verejné obstarávanie ju nutné riešiť s odborníkmi, nevie 

povedať konkrétny termín, samozrejme, že na  tom bude pracovať. V priebehu týždňa  bude 

informovať obecné zastupiteľstvo o postupe.  

 

K bodu 9 a 10 Rôzne a Diskusia 

 

Únia žien –  v nedeľu 11.3. miestna organizácia Únie žien v spolupráci s obecným úradom 

plánuje kultúrne podujatie pre ženy pri príležitosti MDŽ, je potvrdená účasť cca 130 žien. 

Progam zabezpečí ľudový rozprávač Jožko-Jožka, deti z MŠ a ZŠ. Starosta obce oslovil 

poslancov, aby pomohli s obsluhou našich žien.  

 

Divadelné predstavenie „Zlatá baňa“ – bude sa konať v kultúrnom dome dňa 21.3.2018. 

Zakúpili sme materiál na novú oponu+hutný materiál na jej upevnenie. 

 

Žiadosť o dotáciu na zakúpenie športového vybavenia – M. Bendík, S. Prištiak a S. Sciranka – 

uznesením č. 172/2018 schválený príspevok po 100,-€ pre každého, spolu vo výške 300,-€ 

 

Kaderníctvo – poslanec Ing. Martin Ivan tlmočil pripomienku kaderníčky na vysokú platbu za  

plyn, z dôvodu, že budova nie je zateplená a sú  na nej staré okná. 

Starosta obce odpovedal, že na tomto odbernom mieste bol pri vyúčtovaní nedoplatok za plyn, 

zvýšili sa zálohové platby. Na povale je síce uložená minerálna vata, ale to zrejme 

nepostačuje.  

Poslanec Ing. Martin Ivan navrhol, že na vlastné náklady by si mohla dať vymeniť okná, 

prípadne znížiť strop, aby sa zamedzilo úniku tepla a investícia by sa jej odrátala z nájmu. 

Ostatní poslanci sa s týmto návrhom stotožnili.  

 

Uznesením č. 173/2018 obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce stretnutie dňa 6.4.2018 

o 18.00 hod.   

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

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

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

    

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


