Zápisnica
zo 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 23.1.2017
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Ing. Martin Ivan , Ing.
Andrea Kačkošová,
Neprítomní: Pavol Haško, Andrej Rozkoš
Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest. obce,
Verejnosť:
Ing. Jozef Bendík, Ján Peter
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Prejednanie žiadostí o finančnú podporu
7. Informácia o projekte zateplenia obecnej budovy č. 195
8. Rôzne
9. Schválenie rozpočtu
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
Hlasovanie:

/ Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,
Ing. Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, /
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 / Pavol Haško, Andrej Rozkoš, /
za:
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
1

5. Správa o činnosti
6. Prejednanie žiadostí o finančnú podporu
7. Informácia o projekte zateplenia obecnej budovy č. 195
8. Rôzne
9. Schválenie rozpočtu
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Ing. Martin Ivan, Jozef Andrek
5 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Pavol Haško, Ing.
Martin Ivan, Ing. Andrea Kačkošová, /
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Pavol Haško, Andrej Rozkoš/
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.
V tomto bode programu bola prečítaná zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia, ktorú
poslanec Ing. Martin Ivan žiadal doplniť k svojmu vyjadreniu k bodu 6 –
Hlasovanie:

za:

poslanec Ing. Martin Ivan navrhol zlikvidovať „plecháč“ pri škole a vzniknúť by mal nový
sklad potravín /na základe informácií z hygieny/, pre školskú jedáleň, nakoľko súčasný sklad
je nevyhovujúci – vzniknúť by mohol pri kuchyni, vstup do skladu by sa vybúral z kuchyne.“
K bodu 4 Informácia o plnení uznesení
Uznesenie č. 111/2016 – výrub stromov je v štádiu riešenia, 6.2.2017 bude konanie zo štátnej
ochrany prírody, treba získať povolenia a vyznačiť stromy vhodné na výrub. Momentálne
máme cca 30 záujemcov o drevo zo strany občanov, po rozhodnutí bude potrebné sa stretnúť
a určiť cenu.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – podotkol, aby sa ťažba nerealizovala do „holorubu“
Poslanec Ing. Martin Ivan – predložil k nahliadnutiu architektonickú štúdiu k výstavbe
schodiska a zobytneniu podkrovia nad ZŠ. K výstavbe bytov je potrebná zmena územného
plánu, čo tiež bude stáť určitý obnos financií, konkrétne cca 3500€. Podľa jeho názoru mohol
byť v minulosti územný plán lepšie pripravený.
Starosta obce odpovedal, v dobe schvaľovaniu územného plánu nebola takáto požiadavka,
nikto vtedy neuvažoval o bytoch nad ZŠ, len o turistickom ubytovaní, resp. podkrovie mohlo
slúžiť ako archív. Územnoplánovacia dokumentácia je dokument, ktorý má reagovať na
zmeny a môže sa meniť podľa požiadaviek. Poslanec Jozef Andrek sa stotožnil s tým, že
v minulosti neboli zo strany občanov také požiadavky ako v súčasnosti.
Poslanec Ing. Martin Ivan – poukázal na fakt, že územný plán neráta so žiadnym využitím
podkrovia aj keď sa strecha dvihla. S výstavbou rodinných domov na sadoch uvažuje územný
plán len na šarišskej strane od ,,peterovej ulice“ po ulicu k domu smútku. Každá zmena
územného plánu bude stáť obec ďalšie financie.
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K bodu 5 Správa o činnosti
- zimná údržba ciest
- vývoz kontajnerov
- konali sa kultúrne podujatia – vianočný program v škole, vianočná akadémia, beh+streľba
pri príležitosti 72.výročia oslobodenia obce v spolupráci s miestnou org. Matice slovenskej
K bodu 7 Informácia o projekte zateplenia obecnej budovy č. 195
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že obec obdržala rozhodnutie o poskytnutí
dotácie na zateplenie kultúrneho domu vo výške 247.476,90 €. Realizácia projektu je 24
mesiacov a začína od 1. hlavnej aktivity t.j. v našom prípade od vypracovania projektovej
dokumentácie t.j. od 12/2015 a ukončenie by bolo do 11/2017. Schvaľovací proces však
trval 9 mesiacov, čím sa doba realizácie skrátila a starosta má obavy, že sa to nestihne
ukončiť aj s vyfinancovaním. Nevieme presne kedy nastúpi stavebná firma a ak sa to
nestihne, padne celý projekt. Druhú možnosť, ktorú máme je tá, že začiatok realizácie
projektu posunieme na 4/2017, avšak prišli by sme o preplatenie nákladov, ktoré vznikli pred
týmto obdobím, t.j. náklady na projektovú dokumentáciu a energetický audit.
Poslanci Ing. Martin Ivan a Tadeáš Andrek – v žiadnom prípade nesúhlasia s posunutím
realizácie, pretože stavebná firma sa zaviazala, že v určitom časovom termíne zrealizuje
všetky práce.
Starosta obce Ing. Ján Krivák - nejde len o fyzickú realizáciu stavby, ale aj o prefinancovanie,
teda obec musí obdržať všetky úhrady. Teda nezávisí všetko len od stavebnej
a implementačnej firmy. Stavebné práce môžu začať v apríli 2017.
Poslanec Tadeáš Andrek – podotkol, že práce môžu začať už v marci
Poslanec Ing. Martin Ivan – pripomienkoval, že od decembra, odkedy sme obdržali
oznámenie o dotácii sme stratili dosť času, malo sa už uskutočniť stretnutie s firmou
MOVYROB, už sme mali vedieť čo zahŕňa implementácia
Poslanec Jozef Andrek – tiež si myslí, že zasadnutia sa mali zúčastniť zástupcovia firmy
MOVYROB, navrhol zistiť firmy, ktoré by zrealizovali implementáciu projektu a za koľko
Starosta obce Ing. Ján Krivák – implementáciu väčšinou robí firma, ktorá podáva projekt
a ešte nemáme podpísanú zmluvu o poskytnutí dotácie, pretože sa snažil hľadať cestu, aby
sme dostali preplatené aj náklady za projektovú dokumentáciu + energetický audit
Poslanci sa zhodli na názore, že ak si všetky práce a služby zazmluvníme a tieto zmluvy budú
dodržané tak nemôže nastať problém. Zmluvy by bolo vhodné vypracovať z našej strany
a dohodnúť v nich podmienky. Taktiež sa zhodli na tom, že čo najskôr je potrebné spoločné
stretnutie so stavebnou a implementačnou firmou. Začiatok realizácie projektu navrhujú na
12/2015.
K bodu 8 Rôzne
Poslanec Jozef Andrek – tlmočil požiadavku občanov o umiestnenie verejného osvetlenia pred
s.č. 30, z dôvodu návštevy bohoslužieb v rím.-kat. kostole
Poslanec Ing. Martin Ivan – tlmočil pripomienky občanov k autobusovému spoju o 9.30,
ktorý je načasovaný tak, že sa nestíhajú spoje v Bystrom, bolo by potrebné obrátiť sa SAD so
žiadosťou o zmenu
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – obrátil sa na kontrolórku obce so žiadosťou vykonania
kontroly správnosti zaradenia zamestnancov obce do platových tried a platových stupňov
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V tejto fáze rokovanie OZ bolo prerušené, pokračovanie bolo určené na piatok 27.1.2017
o 18.00 hod.
Zápis zo dňa 27.1.2017-pokračovanie
K bodu 7 Informácia o projekte zateplenia obecnej budovy č. 195
V úvode vystúpili zástupcovia firmy Project Consulting, ktorá podávala projekt zateplenia
obecného úradu s infomáciami ohľadom implementácie projektu, pričom po ukončení prác je
dôležité ešte 12 mesačné vykurovacie obdobie a až po tomto časovom období môžeme získať
certifikát, či skutočne došlo k zníženiu energetickej účinnosti budovy. Až týmto dokumentom
bude projekt ukončený.
Na základe týchto poskytnutých informácií poslanci OZ prehodnotili predchádzajúce
vyjadrenia a zhodli sa na posunutí začiatku realizácie projektu na apríl/2017. V tejto súvislosti
prijali uznesenie č. 114/2017.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval, že firma MOVYROB je schopná zrealizovať
práce za 3 mesiace, firmu na implementáciu a stavebný dozor treba vytendrovať
Ďalej sa vyjadril k výstavbe bytov v ZŠ – navrhuje v prvom rade ísť do zateplenia budovy,
pripraviť obvodové múry tak, aby sa mohol urobiť vstup do podkrovia. Budova ZŠ nie je
v havarijnom stave, nakoľko v tejto veci už v minulosti kontaktoval krajský školský úrad,
havarijný stav by musel posúdiť statik, avšak to bolo neschodné. Ani kúrenie v ZŠ nie je
v havarijnom stave, menili sme 3 radiátory a len v minulom roku boli opravované kotly. Staré
sú len ventily na reguláciu, ktoré by bolo vhodné vymeniť. Ak nie naraz, tak postupne.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – ohľadom zníženia energetickej účinnosti budovy školy
navrhuje počkať na výzvu. Podľa jeho názoru je lepšie ak práce ešte nezačali, pretože ak
začneme práce realizovať svojpomocne, môže to byť prekážkou pri získaní finančných
prostriedkov z eurofondov.
Poslanec Ing. Martin Ivan – na zateplenie školy aj rekonštrukciu kúrenia môžeme použiť
prostriedky z rezervného fondu obce. Zvažuje aj možnosť len výmeny regulačných ventilov
na radiátoroch. O prácach môžeme uvažovať až v letných mesiacoch, uvidíme, či vyjde výzva
dovtedy. Pri financovaní z vlastných prostriedkov by sme sa nemuseli obávať kontroly. Tiež si
treba uvedomiť zložitosť získavania nenávratných finančných prostriedkov z fondov a tak či
tak do roku 2020 budeme musieť školu zatepliť a zrekonštruovať v nej kúrenie, aby sme na
budovu získali energetický certifikát. Pôvodný projekt sa bude musieť kompletne prerobiť
podľa nových noriem čo znamená ďalšie financie.
K bodu 6 Prejednanie žiadostí o finančnú podporu
Miestne včelárske združenie – žiadosť o 500,-€ na včeliu pašu - výsev medonosných rastlín
a výsadbu stromov – lipa, agát, gaštan
Uznesením č. 115/2017 schválený príspevok vo výške 500,-€ s podmienkou, aby sa zapojili
do tvorivých dielní z vosku, príp. výpomoc pri oprave strechy obecných budov v areáli
Agrodružstva
Miestny odbor Matice slovenskej – žiadosť o finančný príspevok v konkrétne neurčenej
výške na činnosť organizácie – realizáciu podujatí, napr. pripomienka oslobodenia obce,
čistenie potoka pri príležitosti Dňa Zeme, matičný futbalový turnaj J. Rajtáka- cieľom je
pozdvihnúť kultúrny a verejný život v obci. O minuloročných podujatiach písali aj regionálne
periodiká, či Slovenské národné noviny. – poslanci sa v diskusii zhodli, že činnosť
organizácie by nemala byť zárobková /napr. na akciách nevyberať štartovné alebo guláš dávať
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zdarma/ a schválili dotáciu vo výške 300,-€. Uznesenie č. 116/2017.
Klub priateľov historických vozidiel Oblík – žiadosť o finančnú podporu plánovanej
expedície na Britské ostrovy /financovanie pohonných hmôt/ - uznesením č. 117/2017 OZ
schválilo príspevok vo výške 500,-€ - podmienkou je, aby členovia združenia prispeli
pomocou pri oprave strechy obecných budov v areáli Agrodružstva.
Ján Puchein – žiadosť o príspevok na kúpu mechanického invalidného vozíka – uznesením č.
118/2017 schválený príspevok vo výške 1.000,-€ - poslanci odporučili požiadať p. Jána
Pucheina /otca žiadateľa/ o pomoc s klampiarskymi prácami pri oprave strechy na obecných
budovách na družstve
Jozef Ondič – žiadosť o finančný dar na úhradu nákladov na zjazdovú cyklistiku – po diskusii
schválený príspevok vo výške 2.000,-€ s podmienkou vykonávať v prípade potreby kosenie
areálu v školy Uznesenie č. 119/2017.
Ján Peter – žiadosť o poskytnutie odmeny za vykonávanie funkcie správcu domu smútku.
Poslanci po diskusii schválili jednorazovú odmenu vo výške 50,-€. Uznesenie č. 120/2017.
Poľovnícke združenie LIPINY – žiadosť o finančný príspevok na ples – uznesením č.
121/2017 schválená čiastka 30,-€.
Obecné zastupiteľstvo tiež odporučilo písomne vyrozumieť o schválených dotáciách
žiadateľov a zároveň im písomne oznámiť podmienky poskytnutia dotácie.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval poslancov, že v kováčni na družstve má p.
Juhaščík uskladnený materiál a namiesto nájmu by nám tiež poskytol pomoc pri oprave
budov.
K bodu 9 Schválenie rozpočtu
Poslanec Ing. Martin Ivan – vzniesol pripomienku, že plnenie rozpočtu za rok 2016 je
v niektorých prípadoch vyššie ako plánovaný rozpočet na rok 2016 a keďže zostavovanie
rozpočtu a prijímanie rozpočtových opatrení je v kompetencii obecného zastupiteľstva, tak
by malo byť obecné zastupiteľstvo informované vopred o danom stave a nemalo by sa to už
do budúcna opakovať.
Poslanci OZ predložený návrh rozpočtu po diskusii upravili nasledovne:
Príjmy:
Položka
111003

úpravy
+23.297,-€

rozpočet po úprave
197.297,-€

Výdavky:
0111 632001
0111 635006
0111 637005
0451 633006
0451 637004
0510 633006
0510 637004
0640 632001
0640 633006
0640 637004
0810 636001
0810 637012
0912 635006 /KZ41/

-1.000,-€
+2.500,-€
-2.000,-€
+2.000,- €
+1.000,-€
-700,-€
-500,-€
-1.200,-€
+1.000,-€
+200,-€
+100,-€
+200,-€
-4.000,-€

3.400,-€
4.598,81 € /budovy družstvo/
2.000,- €
7.000,- €
3.000,-€
0,7.500,-€
4.000,-€
1.500,-€
500,-€
100,-€ /telocvičňa/
500,-€ /+delfin cup/
0,-€
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0912 633006
1012 642014
0111 717002
0912 717003

+100,-€
+800,-€
+13.000€
+11.797,-€

200,-€
1.000,-€
13.000,-€
11.797,-€

Celkový rozpočet na r. 2017 bol schválený uznesením č. 122/2017 ako vyrovnaný s príjmami
vo výške 297.887,-€ a v rovnakej výške boli schválené aj výdavky.
K bodu 10 Diskusia
Poslanec Ing. Martin Ivan – nanovo prepočítal rekonštrukciu vykurovania v budove školy
vrátane školského bytu a vrátane tepelných čerpadiel do kuchyne. Podľa nových prepočtov
by bola potrebná čiastka 16.000,-€.
Poplatok za drevo pri ťažbe – poslanci v rámci diskusie schválili čiastku vo výške 50,-€ za
jednu PV3S uznesením č. 123/2017
Stolnotenisový turnaj – bude sa konať dňa 4.2.2017 o 9.00 hod deti a o 12.00 hod dospelí.
Poslanec Ing. Martin Ivan – navrhol obnoviť materiálové vybavenie obecnej kuchyne
/dokúpiť hrnce, pekáče..../- poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Zároveň poslanci požiadali o priebežné informácie o tom, ako postupuje projekt zníženia
energetickej účinnosti obecného úradu.
Poslanci sa zhodli na termíne ďalšieho zasadnutia dňa 24.2.2017 o 18.00 hod. – uznesenie č.
124/2017 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/
K bodu 11 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová

Overovatelia: Ing. Martin Ivan ......................................
Jozef Andrek

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

Ing. Ján Krivák
Starosta obce
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