Zápisnica
zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 22.7.2016
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Martin
Ivan , Ing. Andrea Kačkošová, Andrej Rozkoš
Neprítomní: -Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest. obce,
Verejnosť:
Ing. Jozef Bendík, Ján Juhaščík, Vladimír Peter, Ing. Ondrej Ščepita, PhD.
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Návrh na vysporiadanie komunikácie 10/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Návrh na vysporiadanie komunikácie 10/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie:

7 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,
Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová,
Andrej Rozkoš/
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
za:

1

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Návrh na vysporiadanie komunikácie 10/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Andrea
Kačkošová
7 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,
Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Ing. Martin Ivan,
Andrej Rozkoš /
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.
Hlasovanie:

za:

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení
Informáciu o plnení uznesení podal starosta obce Ing. Ján Krivák, ktorý konštatoval
nasledovné:
Uznesenie č. 94/2016 – podpísané
Uznesenie č. 95/2016 – podpísané
Uznesenie č. 96/2016 – podpísané
Uznesenie č. 97/2016 – podpísané
Uznesenie č. 98/2016 – podpísané
Uznesenie č. 99/2016 - podpísané
K bodu 5 Správa o činnosti
- výroba betónových dlaždíc
- kosenie verejných priestranstiev
- zavedená voda na cintorín na zemplínsku stranu
- začínajú práce v škole /maľovanie kuchyne, jedální/
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K bodu 6 – Návrh na vysporiadanie komunikácie 10/1
V tomto bode vystúpil geodét, Ing. Ondrej Ščepita, PhD, ktorý zameral skutočný stav
„Peterovej ulice“ za účasti susedov, p. Leheta a p. Petera – oboznámil s uvedenou
problematikou poslancov OZ. Chyba v meraní nastala podľa jeho názoru v 80-tych rokoch,
keď sa robilo mapovanie obce, s tým, že uvedená cesta sa pravdepodobne nesprávne
premietla do mapy, teda v súčasnosti je reálny stav iný ako na LV. Na základe našej
požiadavky zakreslil skutočný stav cesty a predložil poslancom nákres, na základe ktorého
vysvetlil čo sa udialo v meraní. /nákres tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice/. Červený stav je
cesta, ktorá je zameraná od vyšnej strany, prechádza po murovanom plote a zasahuje do
vlastníctva p. Leheta, parcely 444, LV 139 a vracia sa do parcely reg. E KN 10/1, ktorej
vlastníkom je urbárska spoločnosť a končí na hranici parciel E stavu, kde sú súkromní
vlastníci. Čo sa týka druhej strany cesty, z vrchnej časti prechádza po bodoch, ktoré boli
vytýčené pri spoločnom stretnutí s poslancami a precháza po vlastníctve urbárskej spoločnosti
a končí na plote p. Petera. Na základe toho navrhol vytvorenie novej parcely 717/3 – to je
časť cesty, ktorá v súčasnosti prechádza po pôvodnom urbárskom právnom stave, ďalšia nová
parcela 444/2 bola vytvorená v časti prechádzajúcej po právnom vlastníctve p. Leheta
a novovytvorená parcela 717/5, opäť prechádzajúca vlastníctvom urbárskej spoločnosti.
Zložením týchto novovytvorených parciel dostaneme momentálne jestvujúcu cestu. Čierna
čiara znamená stav, ktorý je v súčasnosti zapísaný na katastri. Z iniciatívy obce navrhuje
nasledovné vysporiadanie: zapísať nový právny stav na kataster, na základe zamerania polohy
fyzického stavu cesty. Musí tu však byť vôľa zo strany obce, urbárskej spoločnosti, a susedov
p. Leheta a p. Petera.
Poslanec Tadeáš Andrek – súhlasí s navrhovaným postupom, teda zapísaním skutočného stavu
na kataster, s týmto novovytýčeným stavom súhlasí aj p. Lehet, s tým aby mu bol urobený
nový plot. Má za to, aby sa mu plot urobil, obec to bude niečo stáť, ale hneď sa urobí
priekopa okolo cesty
Starosta obce – poznamenal, že nevie či to je správny postup, nakoľko táto parcela mu nikdy
fyzicky nepatrila, stalo sa tak len chybou v meraní.
Poslanec Jozef Andrek – ináč sa nepohneme ďalej, tiež s tým súhlasí
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – súhlasí s navrhovaným vysporiadaním+uzavretie kúpnopredajnej zmluvy s p. Lehetom za 1,-€.
Z tejto diskusie poslanci prijali uznesenie č. 100/2016, ktorým súhlasili s vysporiadaním
„Peterovej ulice podľa predloženého návrhu. /Uznesenie je uvedené na samostatných listoch/
Ing. Ondrej Ščepita, PhD zameral aj ulicu za sadami na zemplínskej strany – ulica je obecná,
hranica je daná plotmi. Zo strany Agrodružstva, príp. niektorých občanov niektorých častiach
došlo k zásahu do tejto ulice, hranice boli vytýčené kolíkmi alebo sprejom. Priestor na cestu
tam je.
K bodu 7 + 8 Rôzne a Diskusia
Poslanec Pavol Haško – informoval sa, či obec neplánuje urobiť zastávku pri s.č. 59, nakoľko
autobus nezachádza na námestie
Starosta Ing. Ján Krivák – zo strany SAD nie je vôľa zachádzať, pri potoku nie je vhodné
kvôli bezpečnosti a majitelia s.č. 59 s tým tiež nie sú veľmi stotožnení
Jozef Andrek – navrhuje stretnutie so zástupcami SAD
Starosta obce Ing. Ján Krivák – predložil návrh občanov na zmenu uloženia spomaľovačov pri
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škole tak, aby sa zachovala bezpečnosť a tiež aby bola spokojnosť zo strany vodičov. /nákres
je prílohou č. 2 tejto zápisnice/. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a v tejto súvislosti
prijali uznesenie č. 101/2016, ktorým schvaľujú zmenu uloženia spomaľovačov podľa
priloženého náčrtu.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval, že máme navozené kamenivo na vysypanie
„Peterovej ulice“ , je uložené na družstve
Poslanci OZ sa zhodli na tom, že najprv treba vybrať priekopu až potom upravovať povrch
Poslanec Ing. Martin Ivan – predložil ponuku na vydláždenie priekopy – ide o betónové
tvárnice s rozmermi v40 cm x š50 cm x d150 cm v cene cca 53,90€+DPH/1 ks. 1 ks váži cca
440 kg, teda je zaručená pevnosť.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – vyzval poslancov, či súhlasia s touto ponukou za takúto cenu.
Je treba urobiť prepočet, koľko to bude stáť aj s uložením. Poslanci s týmto návrhom
súhlasili a tiež súhlasili s dodávateľskym spôsobom uloženia týchto betonových tvárnic.
Poslanec Tadeáš Andrek – dodávateľska firma bude zodpovedná za uloženie, treba urobiť
zmluvu s 5-ročnou zárukou za práce. Navrhol osloviť firmu p. Juhaščíka z našej obce.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – je za to, aby obec získala aspoň dve tri ponuky aj od iných
firiem a porovnať ceny
Poslanec Ing. Martin Ivan – treba prečistiť priekopu na cintoríne na šar. strane, pretože blato
sa vylieva na cestu
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – nad obcou je nalomená breza a pri s.č. 97 nesvieti pouličné
svetlo
Poslankyňa Ing. Andrea Kačkošová – na základe ohlasov občanov dala návrh premiestniť
stĺp so smerovníkmi /na cintorín/ za oplotenie, pretože je osadený dosť v ceste
Starosta obce Ing. Ján Krivák – predložil poslancom OZ ponuku firmy PROFILINVEST na
betónový plot do ZŠ z nižnej strany. Išlo by o cca 40 m. Cenová ponuka /obojstranný plot/
bola vo výške cca 1800,-€ bez osadenia plotu. Osadenie by stálo cca 1000,-€. Súčasné pletivo
je hrdzavé a opotrebované, plot vyžaduje opravu.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – robíme rôzne úpravy a budovu školy nemáme vyriešenú. Na
projekty sme dali zbytočne cca 20 tis. Eur. Neinvestoval by do takýchto vecí, prvoradá je
škola
Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru problém oplotenia nie je akútny
Poslanec Jozef Andrek – podľa jeho názoru takýto plot je nadštandard, stačí dať pozinkované
alebo poplastované pletivo
Poslanec Tadeáš Andrek – tiež si myslí, že je na to čas
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – navrhuje zistiť možnosti financovania takýchto malých
projektov z VÚC
Starosta Ing. Ján Krivák – žiadosti na drobné projekty sme podávali na MF SR
Starosta obce Ing. Ján Krivák – predložil návrh na odkúpenie plochy okolo dielní, garáží
a kováčskej dielne, pretože tam zvážame pneumatiky, teda plocha funguje ako zberný dvor. /s
vypracovaním geometrického plánu/. V minulosti sme to už riešili cez podávané projekty na
zberný dvor. Plochu by bolo vhodné vytýčiť v teréne.
Poslanec Tadeáš Andrek – informoval sa, či to je reálne, či vieme stanoviska vlastníkov,
v zásade je za to.
Starosta odpovedal, že najprv potrebujeme stanovisko obecného zastupiteľstva, či do toho
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vôbec ísť, pomohlo by to aj v budúcnosti, ak by obec išla do získavania financií cez projekty
Poslanec Ing. Martin Ivan – znova všetko smeruje k podávaniu projektov. Aj keď nie je
zásadne proti tomuto návrhu, očakával, že starosta obce príde s niečim konkrétnym, teda
koľko je tam vlastníkov, aké majú podiely a pod. Už v minulosti sme mali opravovať obecné
budovy v areáli družstva, ale nič sa neurobilo. Tiež sme plánovali odkúpenie plochy a nestalo
sa tak kvôli tomu, že všetci vlastníci nesúhlasili.
Starosta obce odpovedal, že najprv je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s takýmto
postupom a až následne obec osloví konkrétnych vlastníkov. Ak budovy, ktoré máme vo
vlastníctve neopravíme svojpomocne, je možné, že budú do budúcna aj nejaké projekty. Ak
by takýto projekt /výzva/ vyšiel necháva to na poslancov OZ, aby našli firmu, projektantov
a všetko ostatné, bude s tým úplne súhlasiť, aby to dotiahli tak, aby to obec nestálo nič
Poslanec Ing. Martin Ivan – starosta bol s touto situáciou oboznámený, teda že vlastník Ing.
Jaroslav Gajdoš nesúhlasil s odpredajom svojho podielu, teda nie je to žiadna nová vec
Starosta obce Ing. Ján Krivák – v minulosti sme riešili dlhodobý prenájom, nie odkúpenie,
doba je ďalej, môžeme to odkúpiť, preto nerozumie, s čím je problém
Poslanec Ing. Martin Ivan – nerozumie, čo vlastne starosta obce od poslancov žiada : súhlas či
môže rozprávať s vlastníkmi ohľadom prenájmu alebo odpredaja?
Starosta obce Ing. Ján Krivák – otázka bola, či obec plochu okolo obecných budov odkúpi
alebo nie
Poslanec Jozef Andrek – súhlasí s tým, aby sa poslanci stretli na tvári miesta, obhliadli terén a
prípadne vytýčili plochu, ktorú by obec mala záujem odkúpiť.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – tlmočil otázku mládeže, či obec plánuje náhradu za zrušené
„Dni obce“
Starosta obce Ing. Ján Krivák – p. Ivan uvažoval o futbalovom turnaji na ihrisku, treba sa
naňho obrátiť či je to ešte aktuálne
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš- navrhuje aj obecný turnaj na menšom ihrisku, ak by bol
problém usporiadať ho na ihrisku pod obcou
Poslanec Ing. Martin Ivan – aj mladšie deti majú záujem o športové aktivity, je však
dovolenkové obdobie, má aj pracovné povinnosti, preto navrhuje posunúť termín na
september
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – nevidí dôvod, prečo by to mal robiť Ing. Martin Ivan, je tu
starosta obce, ktorý to môže zorganizovať
Starosta obce Ing. Ján Krivák – máme zriadenú športovú komisiu, na čo poslanec Ing.
Jaroslav Gajdoš reagoval, že starosta je platený z obce, je štatutárom a takéto akcie by mal
organizovať on a nie poslanec Ing. Martin Ivan, príp. teraz p. Ivan Stanislav. Nevidí aktivitu
starostu obce, mal by sa viac angažovať. Počas obdobia keď bol on vo funkcii starostu obce
zariaďoval všetko okolo takýchto podujatí, a všetko fungovalo, obec mala tri futbalové
družstvá v okresnej súťaži, lebo starosta bol aktívny
Starosta Ing. Ján Krivák odpovedal, že Ing. Martin Ivan to chce robiť, na čo Ing. Martin Ivan
reagoval, že rád pomôže pri takýchto akciách, nebude však robiť všetko a momentálne na to
nemá dostatok času
Starosta obce Ing. Ján Krivák reagoval na príspevok poslanca Ing. Jaroslava Gajdoša, že
dohoda bola taká, že športové akcie si vezme na starosť Ing. Martin Ivan, doteraz ich robil,
Dni obce však nevyšli v plánovanom termíne. P. Ivan Stanislav sa sám iniciatívne ponúkol,
že zorganizuje futbalový turnaj a na tom nevidí nič zlé. Predchádzajúci starosta nedal robiť
nikomu nič. Pri každej akcii, ktorá sa organizuje je aj obec. Čo sa týka futbalového mužstva,
doba sa zmenila, futbal už nefunguje, avšak v čase jeho aktivity terajší starosta aj poslanec
Jozef Andrek zabezpečovali okolo futbalu všetko, tak ako predchádzajúci starosta sa tomu
venovali
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Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – prezentoval svoj kritický názor, že dávame financie na
individuálny šport, prispievame na OZ Klub priateľov historických vozidiel na ich
individuálne cesty a nepodporujeme našich občanov, masové podujatia - napr. pri zájazde na
kúpalisko ešte vyberáme poplatok za autobus.
Poslanec Jozef Andrek - navrhol, aby zájazdy pre našich občanov boli zdarma
S týmto návrhom poslanci súhlasili.
Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 9.9.2016 o 19.00 hod. –
uznesenie č. 102/2016 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.
K bodu 9 Záver
V závere sa starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová .................................................

......................................................
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Overovatelia:
Tadeáš Andrek

..............................................

Ing. Jaroslav Gajdoš

...............................................

Ing. Andrea Kačkošová

...............................................
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