Zápisnica
zo 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 17.3.2017
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Poslanci : Jozef Andrek,Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško, Ing. Martin Ivan , Andrej Rozkoš
Neprítomní:Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová
Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová, zamest. obce,
Verejnosť:
Ing. Jozef Bendík
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení
5. Správa o činnosti
6. Ustanovenie krízového štábu CO
7. Prenájom ostatných voľných priestorov č. 54
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
Hlasovanie:

/ Jozef Andrek, , Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol Haško,Ing.
Martin Ivan, Andrej Rozkoš /
proti :
0
zdrţal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Tadeáš Andrek, Ing.
Andrea Kačkošová/
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
5. Správa o činnosti
6. Ustanovenie krízového štábu CO
7. Prenájom ostatných voľných priestorov č. 54
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8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš poznamenal, ţe bod Rôzne v pozvánke by do budúcna bolo
vhodné konkretizovať.
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Ing. Jaroslav Gajdoš, Andrej Rozkoš
5 / Jozef Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš, Pavol
HaškoIng. Martin Ivan, Andrej Rozkoš/
proti :
0
zdrţal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová/
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.
V tomto bode bola prečítaná a overená zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.
Hlasovanie:

za:

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení
114/2017 /starosta obce v tejto súvislosti informoval poslancov, ţe zo strany MŢP SR nám
skrátili dobu realizácie do 11/2018, čo by sme napriek tomu mali stihnúť, zároveň po
telefonickom rozhovore s riaditeľom SIEA /Slovenská inovačná a energetická agentúra/ má
informácie, ţe o predlţenie bude moţné poţiadať v prípade potreby/
115/2017 - splnené - všetky zdruţenia, ktoré dostali dotáciu z rozpočtu boli oslovené a prídu
vysádzať lipy v rámci určenej náhradnej výsadby pri výrube v lokalite nad Zborovým domom
CB.
116/2017 - splnené
117/2017 – splnené
118/2017 – splnené
119/2017 – splnené
120/2017 – splnené
121/2017 – splnené
122/2017 – rozpočet schválený
123/2017 – v procese
124/2017 – termín zasadnutia presunutý z rodinných dôvodov starostu
K bodu 5 Správa o činnosti
- úprava miestnych komunikácií – zametanie posypového kameniva /poslanec Ing. Jaroslav
Gajdoš upozornil na výtlky na ceste v časti pri s.č. 2, 5, 12-13 a 29-30./
- upratovanie okolo kontajnerov
- výrub stromov pri potoku pred s.č. 205 v súčinnosti s Povodím Bodrogu a Hornádu. Je
poţiadavka na výrub stromov pri s.č. 29-30, momentálne však nemajú potrebnú techniku
- pripravuje sa náhradná plocha na výsadbu nad Zborovým domom CB výrezom krovín
a čistením. V súvislosti s tým p. Radko Ţipaj absolvuje pilčícky kurz. Budeme musieť
v priebehu roka vysadiť cca 1600 ks stromčekov, vysadili by sme lipy. OLH odporúčal
červený smrek, alebo lipy. Poslanec Andrej Rozkoš navrhol vysadiť prípadne borovicu.
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Poslanec Jozef Andrek – navrhol zakúpiť pilčíkovi ochrannú obuv, rukavice
- je poţiadavka od občanov, aby bola zabezpečená doprava na vyšný koniec pri kaţdom spoji
– je to v procese - jednáme s VÚC, ak sa to podarí zabezpečiť, bude treba riešiť zimnú údrţbu
- zaslaná ţiadosť na prezídium DPO na pridelenie protipovodňového vozíka
K bodu 6Ustanovenie krízového štábu CO
Starosta obce predloţil poslancom – členom KŠ menovacie dekréty a ozrejmil , ţe tento štáb
zasadá pri ţivelných udalostiach, záplavách ap., má riadiacu funkciu, vyhlasuje a odvoláva
stupeň ohrozenia
K bodu 7Prenájom ostatných voľných priestorov č. 54
Obec obdrţala dve ţiadosti o prenájom priestorov v zadnej časti budovy s.č. 54
p. Eva Jacková má záujem z zriadenie kvetinárstva, potrebovali by vybúrať výklenok, aby
mali k dispozícii predajňu aj skladové priestory. S tým sú však spojené určité investičné
náklady, taktieţ bude potrebné technicky vyriešiť odber energií, v čom vidí problém. Na
druhej strane kvetinárstvo by bolo pre občanov rozšírením ponúkaných sluţieb.
Firma Metall Mont s.r.o., zastúpená p. Jozefom Onderom – poţiadala o nájom na účely
kancelárskych priestorov. Zo strany obce by neboli potrebné ţiadne investície.
Poslanec Ing. Martin Ivan – súhlasí so starostom, ţe by šlo o pomerne veľkú investíciu zo
strany obce a nevidí v tom perspektívu
Taktieţ poslanci zváţili, ţe obec by mala mať určité priestory k dispozícii pre prípadné
krízové situácie v obci, čo by v prípade ich prenajatia pre účely predajne bolo
problematickejšie. Samotné zriadenie kvetinárstva v obci však tieţ vidia ako prínos, bolo by
však potrebné nájsť vhodnejšie priestory, moţno aj od súkromných osôb.
Hlasovanie poslancov za schválenie prenájmu p. Jackovej:
Za: 0
Proti: 5
Zdrţal sa: 0- Uznesením č. 125/2017 ţiadosť nebola
schválená.
Hlasovanie poslancov za schválenie prenájmu fy Metall Mont s.r.o.:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
- Uznesením č. 126/2017 ţiadosť bola
schválená. Zároveň poslanci schválili prenájom vo výške 10,-€/mesačne.
K bodu 8Rôzne + 9 Diskusia
- starosta obce informoval, ţe potrebujeme dať zhotoviť stojany na plastické tabule so
snímkami obce, p. Babjačok ponúka jeden stojan z agátového dreva za cenu 210,-€.
Umiestniť ich uvaţujeme do parku v centre obce druhú na zemplínsku stranu k predajni p.
Mička, s.č. 165.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – skúsiť násjť vhodnejšie miesto, kde je väčší pohyb ľudí,
turistov
- rekonštrukcia hasičských zbrojníc – starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, ţe
podľa najnovších informácií by sme mohli z kapitoly MV SR mohli získať dotáciu vo výške
30-tis. eur na zrekonštruovanie hasičskej zbrojnice. Uvaţuje v prípade úspešnosti zriadiť novú
hasičskú zbrojnicu v obecnej budove v areáli Agrodruţstva /garáţe, dielne/, zrekonštruovať
túto budovu /vymeniť okná, osadiť nové vráta, opraviť interiér../, vyuţívať ju na parkovanie
vozidla IVECO a v priestoroch, kde je zbrojnica teraz by mohla byť dielňa. Do konca mesiaca
marca je potrebné predloţiť jednoduchú ţiadosť. Ak by bolo na tieto práce potrebné stavebné
povolenie, tak zrejme by bola naša obec vylúčená, nakoľko nemáme vysporiadané pozemky,
o čom sme rozprávali uţ na minulých zasadnutiach, v prípade, ţe postačí ohlásenie
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stavebných prác, tak by sme vysporiadanie pozemkov nepotrebovali. Konkrétne podmienky
budú zverejnené vo výzve.
Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho názoru vzhľad sa podstatne nezmení, na výmenu
okien, vrát, strechy postačí aj ohlásenie.
Poslanci schválili podanie ţiadosti o dotáciu uznesením č. 127/2017.
- Poslanec Ing. Martin Ivan – zaujímal sa ako postupujeme v projekte zateplenia kultúrneho
domu a obecného úradu, ako dopadla kontrola verejného obstarávania a tieţ v akom rozsahu
počíta projekt zníţenia energetickej náročnosti budovy s.č. 195 s rekonštrukciou zbrojnice
Starosta obce odpovedal, ţe kontrola verejného obstarávania ešte neprebehla, je v procese,
bude vykonaná aţ po podpise zmluvy, riadi to Ing. Jacková zo SIEA. Taktieţ oboznámil
poslancov ţe nám ešte boli poníţené oprávnené náklady o 239,-€ na externý manaţment, v
súčasnosti sa koncipuje zmluva a sme pred jej podpisom
Poslanec Ing. Martin Ivan – podľa jeho informácií /tel. rozhovor s Ing. Jackovou/ mala byť
najprv kontrola verejného obstarávania a aţ následne podpísaná zmluva. Nie je spokojný
s tým, ţe veci postupujú pomaly, nakoľko je to uţ 3 mesiace odkedy obec dostala oznámenie
o pridelení dotácie, pýta sa, či je vôbec reálny začiatok prác od apríla 2017, podľa
schváleného harmonogramu.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – tieto veci neriadi obec, neriadime ani SIEA-u, ani
ministerstvo. Sám nevie či začneme práce v apríli, postupujeme podľa pokynov zo SIEA.
- Poslanec Jozef Andrek – informoval sa ohľadom „Peterovej ulice“ a schvaľovania nového
geometrického plánu na valnom zhromaţdení urbárskej spoločnosti.
Starosta obce v tejto veci informoval, ţe na valnom zhromaţdení urbariátu nebol, ale
zúčastnil sa zasadnutia výboru urbárskej spoločnosti, kde predloţil nový geometrický plán.
Výbor prijal riešenie, aby si p. Peter s.č. 149 vysporiadal nezrovnalosti ku ktorým došlo
chybným zameraním a zakreslením hraníc pozemkov, súdnou cestou. Schválený prenájom
pozemkov stále platí.
Poslanci Ing. Martin Ivan, Ing. Jaroslav Gajdoš a p. Jozef Andrek vyjadrili nespokojnosť
s tým, ţe starosta obce nepodal oficiálnu ţiadosťo prejednanie nového geometrického plánu
na valnom zhromaţdení urbárskej spoločnosti, pretoţe to nám teraz bráni pokračovať
v prácach na tejto ulici. Poslanec Ing. Martin Ivan napriek tomu má za to, ţe rigol na
„Peterovej ulici“ je treba doriešiť.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – upozornil , ţe poslanci obdrţali e-mailom výpoveď od
hlavnej kontrolórky obce a starosta ich o tomto neinformuje. Obec nemôţe zostať bez
kontrolóra.
Starosta obce Ing. Ján Krivák odpovedal, ţe zatiaľ to neriešil, pretoţe e-mail sme obdrţali len
teraz a potrebuje s hlavnou kontrolórkou komunikovať v tejto veci.
Poslanec Ing. Martin Ivan – túto situáciu je potrebné riešiť, pretoţe hlavného kontrolóra volí
obecné zastupiteľstvo takţe by sa poslanci mali dohodnúť na povinnostiach.
Poslanec Ing. Martin Ivan – potrebujeme sa rozhodnúť, či ideme do výstavby schodiska
do podkrovia školy. Ak áno, bude potrebné stavebné povolenie, projektová dokumentácia by
stála cca 1.200,-€
Poslanec p. Jozef Andrek – nakoľko padli práce na „Peterovej ulici“ súhlasí s výstavbou
schodiska
Starosta obce Ing. Ján Krivák – nemyslí si, ţe je to dobré riešenie, pretoţe tam, kde sme
urobili šatne bol ideálny prístup do podkrovia.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – podotkol, ţe obec bude musieť robiť verejné obstarávanie,
zatiaľ by riešil len zhotovenie projektovej dokumentácie. Musíme si určiť priority, pretoţe
napr. pri rekonštrukcii obecného úradu bude nutné zrekonštruovať aj toalety, na čo bude
potrebný istý obnos financií. Byty nad školou neschvaľuje, je potrebné jednať aj s riaditeľom
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školy.
Poslanci po rozprave nakoniec jednomyseľne schválili výstavbu schodiska do podkrovia
školy uznesením č. 128/2017.
Poslanec Ing. Martin Ivan – vrátil sa k premiestneniu skladu potravín pri ŠJ, môţeme
nájsť aj iné miesto na jeho zriadenie ako pôvodne navrhol
Starosta obce Ing. Ján Krivák – z hygieny by mali dať písomné stanovisko, ţe pôvodný sklad
je uţ nevyhovujúci a treba ho premiestniť.
Zároveň sa poslanci dohodli na termíne ďalšieho zastupiteľstva dňa 21.4.2017 o 18.00 hod
prijatím uznesenia č. 129/2017.
K bodu 10 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová
Overovatelia: Ing. Jaroslav Gajdoš ......................................
Andrej Rozkoš

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

Ing. Ján Krivák
Starosta obce

Príloha k zápisnici z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.3.2017
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Doplnenie zápisnice z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.3.2017

Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš – ţiadal doplniť do zápisnice k bodu 6 mená členov krízového
štábu „členmi krízového štábu obce Hermanovce n.T. sú: Ing. Ján Krivák, Jozef Andrek,
Tadeáš Andrek, Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš, Mgr. Jozef Niko“
Poslanec Ing. Martin Ivan – ţiadal doplniť zápisnicu o svoje vyjadrenie takto: „poslanec Ing.
Martin Ivan sa vrátil k zrušeniu plechového prístrešku pri ZŠ, ktorý je potrebné zlikvidovať“
Overovatelia:
Ing. Jaroslav Gajdoš ..........................................
Andrej Rozkoš

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

Ing. Ján Krivák
starosta obce
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