Zápisnica
zo 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 21.4.2017
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Poslanci : Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,Ing. Jaroslav Gajdoš, , Ing. Martin Ivan , Andrej
Rozkoš
Neprítomní:Pavol Haško, 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. Rôzne
7. Diskusia
8. 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, Tadeáš Andrek, Ing. Jaroslav Gajdoš,
Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš /
proti :
0
zdrţal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Pavol Haško, 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. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Martin Ivan
5 / Jozef Andrek, Tadeáš Andrek,Ing. Jaroslav Gajdoš,
Ing. Martin Ivan, Andrej Rozkoš/
proti :
0
zdrţal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 /Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová/
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.
V tomto bode bola prečítaná a overená zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.
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“
Starosta obce Ing. Ján Krivák –informoval, ţe v ŠJ sme mali kontrolu z hygieny, ktorá
uvedenému plechovému prístrešku vytkla len estetickú stránku, nie bezpečnosť. Podľa jeho
názoru má prístrešok praktické vyuţitie. Čo sa týka skladu potravín, ktorý bol spomínaný na
minulých zasadnutiach voči tomu nemala hygiena ţiadne výhrady, nebol vyhotovený ani
zápis nedostatkov, len zápisnica z kontroly.
Poslanec Ing. Martin Ivan – čo sa týka prístrešku, mal na mysli zlikvidovať plechový
a následne zhotoviť na tomto mieste nový, napr. z lexanu.
Hlasovanie:

za:

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení
125/2017 - splnené – zaslaná odpoveď
126/2017 – splnené - zmluva uzavretá
127/2017 – ţiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice zaslaná
128/2017 – výstavba schodiska do podkrovia budovy ZŠ – podpísané s tým, ţe starosta obce
sa s touto investíciou nestotoţňuje, pretoţe obec to bude stáť veľký obnos peňazí.
129/2017 – zasadnutie zvolané
K bodu 5 Správa o činnosti
- vysadených 200 líp + ich ošetrenie /strihanie výhonkov, nabíjanie kolíkov/, prác sa zúčastnili
nezamestnaní pracujúci v rámci aktivačných prác, včelári, p. Vladimír Krivák za organizáciu
Matice, p. Vladislav Lipták ako ochotný občan. Oslovení boli členovia organizácií, ktoré
dostali dotácie.
- pokračuje výroba betónových tvárnic
- v areáli školy sme začali s demontáţou pletiva, bude potrebné osadiť nové betónové stĺpiky
a tieţ nové pletivo oceľové poplastované
- menšie udrţiavacie práce v škole
- údrţba kruhového záhona
- práce s DH 112
K bodu 6a 7 Rôzne + Diskusia
p. Martin Pivovarník – predloţil ţiadosť o prenájom priestorov na druţstve cca 20-25 m2.
Priestory potrebuje na uskladnenie stavebného lešenia. Starosta obce informoval, ţe voľné
priestory máme a teda mu môţeme prenajať.
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p. Ján Brtáň – taktieţ by mal záujem o priestory na uskladnenie materiálu.
Rozhodnúť treba o tom či priestory poskytneme za odplatu, príp. bezodplatne.
Poslanec Ing. Jaroslav Gajdoš –p. Onderovi sme určili poplatok, tak navrhuje uplatniť
rovnaký postup
p. Andrek Tadeáš – navrhol pozrieť priestory na tvári miesta a následne rozhodnúť
Ing. Milan Čurlík /s.č. 130/ - poţiadal o doloţenie rúr do rigolu, ktorý ústi do potoka, nakoľko
tam hrozí nebezpečenstvo pádu detí. Poslanci sa zhodli, ţe pôjdu na obhliadku terénu.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – dal do diskusie otázku či budeme merať mnoţstvo
nachystaného dreva predtým, neţ občania budú zváţať, pretoţe sa stalo, ţe niektorí občania
drevo zviezli bez odmerania. Poslanci sa zhodli na tom, ţe mnoţstvo dreva by bolo potrebné
pred zvozom odmerať. Starosta obce navrhol termín merania dreva o 2 týţdne v sobotu
s tým, aby sa zvolali aj občania.
Zateplenie budovy obecného úradu s.č. 195 – starosta obce informoval, ţe zmluva
s Ministerstvom ŢP o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je podpísaná, poslali
sme uţ dokumentáciu na kontrolu verejného obstarávania.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – informoval obecné zastupiteľstvo o tom, ţe firma MK Hlas
nám poskytla na skúšku modernejšie zariadenie na vyhlasovanie oznamov v miestnom
rozhlase, s tým, ţe sú tam rozšírené moţnosti hlásenia na diaľku, načasovanie hlásenia a jeho
samospustenie, príp. oznamovanie formou sms správ. Zariadenie stojí cca 2.000,- eur.
Poslanci v súčasnosti obstaranie tohto zariadenia odmietli s tým, ţe ide momentálne
o zbytočný luxus, keďţe obec má iné priority.
Poslanec Ing. Martin Ivan – informoval sa ako postupujeme pri plánovanej investičnej akcii
výstavby schodiska do podkrovia budovy školy, s projektantom bude potrebné uzavrieť
zmluvu, získať stavebné povolenie a následne môţu začať práce. Starosta obce informoval,
ţe boli oslovení 4 projektanti na predloţenie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej
dokumentácie, ktorú majú predloţiť do 26. 4. 2017.
Poslanec Ing. Martin Ivan –tlmočil poţiadavky občanov na osvetlenie pri s.č. 5
Zároveň sa poslanci uzniesli na termíne ďalšieho zasadnutia 12.5.2017 o 18.00 hod. prijatím
uznesenia č. 130/2017.
K bodu 8Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová

Overovatelia: Jozef Andrek
Tadeáš Andrek

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

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

Ing. Martin Ivan

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

Ing. Ján Krivák
Starosta obce
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