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 Zápisnica 
 z  36.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hermanovce nad 

Topľou konaného dňa 26.1.2018 
 _____________________________________________________________________ 

Prítomní:           

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

Kačkošová,,  

Neprítomní:  Andrej Rozkoš, Vladimír Krivák 

Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová- zamest.  obce, Ing. Jaroslav Gajdoš-hl.kontrolór 

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. Riešenie dotácii pre žiadateľov: a/ Včelári 

        b/ Klub historických vozidiel 

        c/ Únia žien 

        d/ Ján Puchein 

8. Finančné ukončenie projektu zateplenia obecnej budovy 

9. Rôzne  

      10. Diskusia 

      11. Proces schválenia rozpočtu na rok 2018 

      12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomní poslanci sú 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

   

 K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 Hlasovanie:                     za:          5 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Martin Ivan,  

Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová,                                 

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  2 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

      1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa 

4. Overenie zápisnice 

5. Informácia o plnení uznesení 

6. Správa o činnosti 
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7. Riešenie dotácii pre žiadateľov: a/ Včelári 

        b/ Klub historických vozidiel 

        c/ Únia žien 

        d/ Ján Puchein 

8. Finančné ukončenie projektu zateplenia obecnej budovy 

9. Rôzne  

      10. Diskusia 

      11. Proces schválenia rozpočtu na rok 2018 

      12. Záver 

 

     

K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.  

 

Návrhová komisia  a overovatelia:   Jozef Andrek, Tadeáš Andrek  

 

Hlasovanie:      :             za:          5 /  Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Martin Ivan,  

Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová/ 

                                

                                         proti :      0                                       

                                         zdržal sa:    0                                 

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

                 

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. 160/2017 – rozpočtové opatrenie č. 3 – rozpočet upravený 

 

K bodu 6 Správa o činnosti 

 

- zimná údržba miestnych komunikácií /posyp/ - bolo by potrebné zakúpiť zariadenie na posyp 

soľou, ručné stojí cca 200,-€ a na upevnenie za auto cca 400,-€ 

- príprava plochy na náhradnú výsadbu – krajné prílohy v lokalite Breziny 

- vysprávky a maľovanie interiéru 

- prečistenie upchatého vodovodného potrubia 

 

K bodu 7 Riešenie dotácií pre žiadateľov 

 

Včelári –  500,-€ - uznesením č. 161/2018 schválená čiastka 500,-€ 

Klub historických vozidiel – za návrh 200,-€  2 poslanci 

           - za návrh 250,-e 3 poslanci  -  uznesením č. 162/2018 schválená 

čiastka 250,-€. 

Únia žien – návrh 300,-€ - uznesením č. 163/2018 schválená čiastka 300,-€ /nie jednorázovo, 

ale na konkrétne akcie/ 

Ján Puchein – uznesením č. 164/2018 schválená čiastka 200,-€ 

Jozef Ondič – uznesením č. 165/2018 schválená čiastka 500,-€ / ďalšia dotácia je otvorená 

v závislosti od športových výsledkov/ - p. Ondič zabezpečuje kosenie areálu školy 
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K bodu  8 Finančné ukončenie zateplenia obecnej budovy 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák navrhol finančné vyrovnanie projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti obecnej budovy s.č. 195“  v marci 2018 s tým, že v mesiaci marec 2018 budú na 

SIEA-u zaslané potrebné doklady, s čím súhlasili všetci prítomní poslanci. V tejto veci prijali 

uznesenie č. 166/2018 

Energetický manažment – ide o to, aby odborník sledoval spotrebu energií po zateplení, aby 

sme splnili stanovené limity, nie je však ešte jasné, koľko by to obec stálo. 

Poslanec Ing. Martin Ivan – nie je s tým stotožnený, nakoľko nie je jasné čo by to stálo  

 

K bodu 9 a 10 Rôzne a Diskusia 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval poslancov, že  bolo by vhodné vyrezať smreky pri 

obecnom úrade a urobiť tam parkovú úpravu terénu a taktiež by bolo potrebné  urobiť 

podstavec  na tabule, ktoré boli na fasáde. Uznesením č. 167/2018 obecné zastupiteľstvo 

súhlasilo s výrubom briez a ihličnanov okolo obecného úradu.  

 

Húfnica – starosta obce informoval, že je problém zohnať žeriav, preto je treba pozisťovať 

možnosti zabezpečenia žeriava, húfnicu by sme mali v prenájme za údržbu.  

 

Poslanec Tadeáš Andrek 

– tlmočil otázky občanov, či si v tomto roku budú môcť občania chystať drevo z obecných 

parciel. Starosta informoval, že je pripravená žiadosť na výrub drevín, treba určiť 

konkrétnu plochu 

- Taktiež upozornil, že na ceste za sadmi na zemplínskej strane je potrebné vyrezať 

ovocné stromy, ktoré tam prekážajú- konkrétne za sadmi s.č. 45, 198 a 47, z dôvodu 

úpravy cesty.  Poslanci s výrubom súhlasili a v tejto veci prijali uznesenie č. 168/2018. 

- Dal návrh, že by bolo dobré investovať do obnovy školského bytu, s čím súhlasil aj 

poslanec Ing. Martin Ivan – je potrebné ísť pozrieť na tvár miesta.  

 

Poslanec Ing. Martin Ivan  

– upozornil, že je potrebné urobiť zvod zo strechy pri vstupných schodoch do kultúrneho 

domu, aby nedošlo k podmáčaniu základov a navrhol urobiť „trativod“ do potoka 

- Navrhol zakúpiť aku vrtačku 

 

Starosta obce Ing. Ján Krivák  

– informoval poslancov, že sme dostali ponuku na údržbu plastových okien a dverí – 

stanovisko obecného zastupiteľstva bolo, že údržbu robiť len ak je havarijný stav okien 

alebo dverí, ináč s údržbou nesúhlasili.  

- Ďalej informoval,že s lesným hospodárom boli na obhliadku lesa, kde je potrebné 

urobiť prestrihávku a prebierku, je tam cca 70 m3 dreva 

 

Poslanec Pavol Haško – upozornil, že nie sú zapojené núdzové svietidlá v kultúrnom dome, 

bolo by treba ich sfunkčniť 

K bodu 11 Proces schválenia rozpočtu na rok 2018 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 

2019 a 2020. Poslanci obecného zastupiteľstva vytkli starostovi obce, že prijal novú 

zamestnankyňu na pozíciu upratovačky na celý úväzok.  

Poslanec Ing. Martin Ivan – vyjadril svoj názor, že namiesto upratovačky by prijal zamestnanca 

na inú pozíciu a to pomoc k údržbarovi. Myslí si, že upratovačka na celý úväzok na obecnom 

úrade nie je potrebná, postačuje polovičný úväzok,  pričom to nie je nič osobné voči osobe 

prijatej upratovačky. Ostatní poslanci a taktiež hlavný kontrolór obce sa s týmto názorom 

stotožnili.  
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Starosta obce Ing. Ján Krivák – jeho názor je, že upratovačka na obecnom úrade je potrebná, 

je tu dosť práce aj na plný úväzok. 

Je presvedčený, že počas rekonštrukcie obecného úradu bola vyťažená a nešlo o bežné 

upratovanie priestorov.  Vyťaženosť upratovačky počas rekonštrukcie obecného úradu 

poslanci nespochybňovali.  

Nakoniec obecné zastupiteľstvo súhlasilo s celým úväzkom pre upratovačku s tým, že  

pomôže upratovačke základnej a materskej školy pri upratovaní po zateplení budovy školy.  

Po diskusii bol návrh rozpočtu upravený nasledovne:  

 

Položka  úprava oproti návrhu 

___________________________________ 

0111 633006  -10 000,- 

0111 637004  -3 000,- 

0111 637005  -2 000,- 

0422 637004  +450,- 

0451 635006  -3 000,- 

0810 642014  -1 000,- 

0810 642001  -250,- 

0510 633006  +700,- 

0860 633006 -2 000,- 

1012 642014 -800,- 

0912 717002 +20 900,- 

 

Po týchto úpravách bol rozpočet na rok 2018 schválený uznesením č. 169/2018 ako 

vyrovnaný, príjmy aj výdavky vo výške 320.611,-€ a uznesením 170/2018 bo rozpočet na 

roky 2019 a 2020 vzatý na vedomie.  

 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová 

 

Overovatelia:  Jozef Andrek                       ......................................  

                        Tadeáš Andrek                     ....................................... 

    

 

 

 

 

         Ing. Ján Krivák 

            Starosta obce 


