Zápisnica
zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 9.9.2016
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Martin
Ivan , Andrej Rozkoš
Neprítomní: Ing. Andrea Kačkošová
Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest. obce, Ing. Milada Ciganová-Čarná, Ing.
Ľuboš Matta,
Verejnosť:
Ing. Jozef Bendík,
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. Odsúhlasenie nákladov na komunikáciu 10/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 7
V úvode starosta obce vyzval prítomných hostí – Ing. Ciganovú-Čarnú a Ing. Mattu, aby
podrobnejšie vysvetlili a priblížili súčasný stav podaného projektu /zateplenie budovy
kultúrneho domu a obecného úradu/ a informovali o nových výzvach.
Ing. Ciganová-Čarná - podaný projekt bol podaný 15.3.2016, po technickej stránke spĺňa
všetky kritéria, formálne hodnotenie je ukončené, teraz prebieha odborné , projekt prešiel
prvým hodnotením, prebieha 2. a 3. hodnotiace kolo, čo potrvá cca 2-3 týždne.
V nadväznosti na tento projekt by mali vyjsť výzvy aj pre školy, vždy s 5 %-nou účasťou
obce. Taktiež budú výzvy na založenie zberných dvorov,
Poslanec Tadeáš Andrek – zaujímal sa podrobnejšie ohľadom projektov na zateplenie budovy
školy, zatiaľ sme vynaložili celkovo cca 20-tis € a zatiaľ obec nezískala nič.
Ing. Ciganová-Čarná – odpovedala, že sú stanovené legislatívne podmienky v rámci EÚ, že
verejné budovy musia spĺňať energetický štandard A1 /v našom prípade je potrebné zateplenie
strechy a obvodového plášťa, trojsklá na oknách, rekuperácie, nové vykurovanie, tepelné
čerpadlá, úsporné osvetlenie /, pričom obec by za 20-tis. € takýto štandard budovy nedosiahla.
Ak sme rad podali projekt a bol neúspešný, obec ho môže podať opätovne, v ďalšej výzve. Čo
sa týka budovy školy, základ už je,/t.j. projektová dokumentácia, energetický audit,
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projektové hodnotenie /avšak projektovú dokumentáciu bude potrebné prepracovať-doplniť
tak, aby projekt spĺňal požiadavky novej legislatívy, ktorá sa zmenila, to je najefektívnejšie
riešenie. Do r. 2020 bude možné získať finančné prostriedky z eurofondov. Energetický
certifikát je v súčasnosti dôležitý dokument, bez ktorého dnes nie je možné skolaudovať
budovu. Bude potrebné vystihnúť časové obdobie, kedy bude možné podávať projekty na
zateplenie škôl.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – chceme stavať na už vypracovaných projektoch /zateplenie
školy/ a nie niečo nové
Poslanec Ing. Martin Ivan – vytkol verejné obstarávanie /ďalej len VO/ v projekte zateplenia
budovy kultúrneho domu, odporučil prítomným zástupcom firmy Project Consulting pozrieť
si jeho výsledky - nekorešpondujú dátumy, kritéria boli zadané v týždňoch, doba realizácie už
v mesiacoch....
Ing. Ľuboš Matta – Ich firma má s obcou Hermanovce n.T. zmluvu na zabezpečenie
komplexných služieb a sú povinní obec o všetkom informovať. Čo sa týka verejného
obstarávania, verejného obstarávateľa vyberajú na základe konkurzu a s vybraným
obstarávateľom nie sú v žiadnom vzťahu. VO podlieha kontrole zo strany Agentúry
/spadajúcej pod ministerstvo/ , ak by bolo VO chybné, tak ich o tom Agentúra, ktorá
kontroluje podané projekty informuje. Zatiaľ podnet od Agentúry v tomto prípade
nezaznamenali. Ak by bola napr. podhodnotená cena, tak VO sa zruší. Pre pridelenie
finančných prostriedkov sa hodnotí podaný projekt nie VO, avšak môže sa na to pozrieť.
Úspešnosť ich firmy pri podávaných projektoch je 90 %-ná.
Poslanec Jozef Andrek – má za to, že VO je dôležité, pretože ak napr. neúspešná firma
napadne VO, projekt sa automaticky predĺži, odsunie
Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa, z akého dôvodu bola znížená suma podaného
projektu pod 200.000,-€, na čo Ing. Ciganová-Čarná odpovedala, že pravdepodobne boli
prekročené benchmarky obvodového plášťa, kritéria boli zmenené za pochodu, preto bolo
treba na to reagovať a zapracovať do projektu, opraviť ho podľa nových kritérií.
Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru podávanie projektov na získanie finančných
prostriedkov z eurofondov je nákladné a ak obec bude bezúspešne predkladať tieto projekty,
tak za 4 roky si investície pokryjeme postupne aj z vlastného rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo
sa po čiastkach dozvedalo náklady, ktoré obnáša podanie projektu. Je potrebné tieto náklady
mať vyčíslené vopred, aby sa poslanci vedeli rozhodnúť.
Ing. Ciganová-Čarná – tieto náklady sú súčasťou každého podaného projektu v každej obci
a sú dané metodikou platnou pre celý operačný program a ktorá určuje pravidlá podávania
projektov.
Ing. Ciganová-Čarná navrhla v prípade záujmu vypracovať predbežné nacenenie doplnenia
projektu školy, príp. zberného dvora

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informácia o plnení uznesení
Správa o činnosti
Odsúhlasenie nákladov na komunikáciu 10/1
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:

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

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. Odsúhlasenie nákladov na komunikáciu 10/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Poslanec Pavol Haško – navrhol, aby prebehla diskusia k bodu 7 a zasadnutie bolo
prerušené pre pokročilý čas.
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Jozef Andrek, Andrej Rozkoš
6 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,
Pavol Haško, 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. 100/2016 – podpísané – čakáme na zápis na katastri
Uznesenie č. 101/2016 – podpísané - splnené
Uznesenie č. 102/2016 – podpísané
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K bodu 5 Správa o činnosti
- výroba betónových dlaždíc
- kosenie verejných priestranstiev
- práca s bagrom DH112
- zvoz dreva občanom PV3S-kou
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – vyjadril svoj názor, že správa o činnosti je povrchná, obec
má aj školu, zaujíma ho, čo sa robí tam, starosta poslancov neinformuje o svojich aktivitách,
požaduje konkrétnejšiu správu, aby poslanci vedeli, že starosta niečo robí, vytkol, že sa
neuskutočnili Dni obce ani avizovaný futbalový turnaj, tiež nie je informovaný o tom, že
autobus už zachádza na zastávku v centre obce k predajni JEDNOTA. Informoval sa tiež, či
smerovník pri MŠ bude premiestnený, lebo na terajšom mieste skutočne zavadzia
Starosta obce Ing. Ján Krivák – súhlasí s pripomienkou, spomínaný futbal sa neuskutočnil,
pretože sa nenašiel spoločný termín, stretol sa so zástupcami SAD, zastávku už nie je
potrebné robiť, pretože autobus zachádza, ak smerovník pri MŠ zavadzia, tak ho
premiestnime
K bodu 6 – Odsúhlasenie nákladov na komunikáciu 10/1
Starosta obce Ing. Ján Krivák – konečná cenová ponuka na betónové žľaby na vyloženie
priekopy je 63,-€/ks s DPH, vnútorné rozmery tohto žľabu sú 21 x 24 cm. Inú cenovú ponuku
na podobné žľaby nenašiel, treba rozhodnúť, či akceptujeme túto ponuku. Približná cenová
kalkulácia na celú priekopu je nasledovná:
Betónové žľaby /dĺžka 220m/ cca 9.450,-€
Doprava
cca 1.000,-€
Uloženie
cca 2.000,-€

t.j. celkom cca 12.450,-€

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – podľa jeho názoru sú vnútorné rozmery nedostatočné
a v konečnom dôsledku je to drahé, pritom je to len poľná cesta, ktorá sa využíva len počas
vegetačného obdobia, mali by sme uvažovať, čo je pre nás prioritou, či nie je prvoradá
rekonštrukcia cesty na chatu, taktiež ešte nemáme poriešené priekopy v obci
Poslanec Ing. Martin Ivan – bol to len prvotný návrh, môžeme vydláždiť aj vlastnými
betónovými tvárnicami, informoval sa či máme cenovú ponuku na práce od p. Juhaščíka
Poslanec Jozef Andrek – v každom prípade treba to urobiť a nájsť optimálne riešenie
Starosta obce Ing. Ján Krivák – treba premyslieť alternatívy a prípadne uvažovať aj
o prírodnom kanáli, cenovú ponuku od p. Juhaščíka ešte nemáme
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – treba získať aspoň 2-3 ponuky
Starosta obce Ing. Ján Krivák – pred započatím prác musí dať súhlas p. Lehet
Poslanec Ing. Martin Ivan – p. Lehetovi situáciu vysvetlil, treba ho prizvať na obecné
zastupiteľstve
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K bodu 7 + 8 Rôzne a Diskusia
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – dotazoval sa ohľadom projektu na zateplenie školy, t.j. či ho
plánujeme teraz podať, alebo počkáme
Poslanec Ing. Martin Ivan – počkal by, nakoľko bude treba prepracovať-doplniť projektovú
dokumentáciu
Poslanec Ing. Martin Ivan – dostal podnet od p. Sidora, že je potrebné prebagrovať priekopu
pod cintorínom na šar. strane, na čo starosta odpovedal, že v tejto veci je už s p. Sidorom
dohodnutý.
Poslanec Tadeáš Andrek – na základe podnetu občanov navrhol, aby nad obcou bola
umiestnená tabuľa s označením konca obce, pretože keď nie je označené ukončenie, polícia
má oprávnenie pokutovať vodičov aj nad obcou. S týmto návrhom poslanci súhlasili
Rozpočtové opatrenie č. 1 – poslancom bol predložený návrh na úpravu rozpočtu,
pracovníčka obce Ingrid Rozkošová podrobnejšie oboznámila obecné zastupiteľstvo
s navrhovanými úpravami. Celkový rozpočet po zmene je vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú
vo výške 284.275,87€. Tento návrh bo v navrhnutej podobe schválený uznesením č. 103/2016
/uznesenie je uvedená na samostatných listoch/
Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne nasledujúceho zasadnutia dňa 7.10.2016 o 18.00 hod.
– uznesenie č. 104/2016 /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:
Jozef Andrek

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

Andrej Rozkoš

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