Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 21.7.2017
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krivák, starosta obce
Poslanci : Ing. Martin Ivan , Vladimír Krivák, Pavol Haško, Andrej Rozkoš
Neprítomní: Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová
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. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ján Krivák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
V úvode vystúpil p. Ján Peter, ktorý prejavil záujem o cca 8m3 vývratov. Požiadal obecné
zastupiteľstvo, aby sa k tomu vyjadrilo, prípadne určilo cenu za túto drevnú hmotu a v prípade
súhlasného stanoviska požiadal, aby niekto z poslancov prišiel urobiť obhliadku dreva.
Poslanec Ing. Martin Ivan navrhol cenu 30,-€ za PV3S. Ďalej sa rozoberala otázka, že je
potrebné ísť pozrieť do lesa na tvár miesta. Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš sa
ponúkol, že s p. Peterom Jánom pôjde pozrieť bukové vývraty.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ

Hlasovanie:

4 /Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Vladimír Krivák,
Andrej Rozkoš/
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 / Jozef Andrek, Tadeáš
Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, /
za:

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
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7. Diskusia
8. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Pavol Haško, Vladimír Krivák
Hlasovanie:

4 / Pavol Haško, Ing. Martin Ivan, Vladimír Krivák,
Andrej Rozkoš /
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 /Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing.
za:

Andrea Kačkošová,/
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.
K bodu 4 Informácia o plnení uznesení
140/2017 – splnené
141/2017 – splnené
142/2017 – splnené
143/2017 – splnené
144/2017 – zasadnutie sa koná
V tomto bode bola prečítaná a overená zápisnica z posledného zasadnutia.
K bodu 5 Správa o činnosti
- cesta poza sady od družstva – čiastočne je tam vysypaný stavebný odpad, je potrebné viac
materiálu na zásyp, sú dve možnosti – kamenivo z Vechca alebo stavebný odpad. Poslanci sa
zhodli na zásype stavebným odpadom.
- dielne-garáže – p. Haško Z. ocenil práce na cca 1.400,-€, celkovo s materiálom by sme to
mohli urobiť do 3000,-€ s vencom
- práce na rekonštrukcii kultúrneho domu /osekávanie obkladov a vypratávanie materiálu vo
WC/
- Ing. Špirko finišuje s projektom na výstavbu schodiska,
K bodu 6 a 7 Rôzne a diskusia
Starosta obce navrhol zateplenie školy realizovať na budúci rok z dôvodu časovej tiesne,
pretože sa zatepľuje obecný úrad a v škole bude potrebné rozbiť chodník a dať izoláciu.
Poslanec Ing. Martin Ivan – je ochotný súhlasiť s posunutím na budúci rok, ale je potrebné
uzavrieť podkrovie. Starosta obce ako najlepšie riešenie vidí osadenie okien.
Hl. kontr. obce Ing. Jaroslav Gajdoš – informoval sa, kedy sa plánuje ukončenie prác
Starosta obce odpovedal, že firma MOVYROB Prešov udala plánovanú dobu prác 3 týždne,
avšak zistené technické problémy bránia tento termín dodržať, preto sa bude žiadať zmena
termínu ukončenia prác.
Poslanec Ing. Martin Ivan – vyjadril svoju nespokojnosť s celkovým postupom, chcel byť
nápomocný pri realizácii, avšak starosta povedal, že zodpovedný za práce na stavbe, kvalitu
kontroluje stavebný dozor. Práce treba urobiť poriadne, ak budú nedostatky, tak sa môže stať,
že obec bude vracať financie. Taktiež sa ohradil voči tomu, prečo dáva starosta obce čítať ich
vzájomnú e-mailovú komunikáciu cudzím.
Starosta obce Ing. Ján Krivák odpovedal, že preposlal odpoveď Ing. Martina Ivana na cenovú
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ponuku firme, ktorá ju predložila avšak to nemyslel v zlom.
Poslanec Ing. Martin Ivan – upozornil na nedostatok na stavbe, poslanci by sa chceli zúčastniť
na kontrolnom dni, len ich treba pozvať. Starosta podľa neho nerešpektuje poslancov, tak ako
môžu poslanci rešpektovať starostu, keď si robí napriek dohode poslancov „po svojom“.
Poslanci na stretnutí sa zhodli, aby jednu časť vodovodného potrubia urobil niekto z našich
ľudí, nie firma ktorá robí teplú vodu, avšak starosta obce to napriek tomu dal urobiť firme,
ktorá robí kúrenárske a vodovodné práce na stavbe.
Starosta obce odôvodnil svoje rozhodnutie tak, že sa nedalo čakať za ďalším potenciálnym
realizátorom prác kvôli postupu prác firmy, ktorá to robila. Nevieme, za koľko by to nacenil
napr. p. Fečo, taktiež je problém, či je odborne spôsobilou osobou na tieto práce, napriek
tomu, že nepochybuje, že by to vedel urobiť. Nebolo by podľa neho dobré, aby dve nezávislé
firmy robili jednu vec – teda inštalovali vodovodné potrubie jedna firma na teplú vodu
a druhá na studenú. Položil tiež otázku, ak nastane situácia, že dôjde po okachličkovaní
k poruche, kto to bude v záruke opravovať.
Poslanec Ing. Martin Ivan – zaujímal sa koľko by to stálo a kto to zaplatí. Starosta obce
informoval, že táto časť prác by stála podľa najaktuálnejšieho cenového návrhu 2.107,-€
a obecnému zastupiteľstvu predložil cenovú ponuku firmy VELSIM s.r.o Prešov, ale
konštatoval, že aj tento cenový návrh nie je celkom v poriadku a treba ho opraviť. Poslanec
Ing. Martin Ivan odpovedal, že táto cenová ponuka ho nezaujíma, ak chceme my práce
naviac, tak nech firmy predložia svoju cenovú ponuku a podľa toho sa rozhodneme. Podľa
jeho názoru sa tu rozhadzujú peniaze a cestu nad obcou nám treba urobiť.
Starosta obce Ing. Ján Krivák dal poslancom do pozornosti výstavbu šatne v základnej škole,
kde nikto z poslancov nežiadal cenovú ponuku, nebolo potrebné žiadne nacenenie ani nič.
Poslanec Ing. Martin Ivan na znak nesúhlasu s postupom starostu obce odišiel zo zasadnutia,
čím obecné zastupiteľstvo nebolo ďalej uznášaniaschopné, preto bolo v tejto fáze prerušené.
Starosta obce Ing. Ján Krivák – dovysvetlil zostávajúcim poslancom o čo ide: pôvodne obec
neplánovala rekonštrukciu studenej vody, avšak keď už je interiér „rozbitý“ tak sme sa
rozhodli dať nové potrubie aj na studenú vodu. Firma, ktorá tieto práce má zazmluvnené
začala s realizáciou a podľa jeho názoru je lepšie, aby nesekali dve nezávislé firmy vedľa
seba drážky na potrubie - jedna na studenú vodu a druhá na teplú vodu. Opätovné dal otázku,
kto by riešil prípadnú reklamáciu po okachličkovaní.
Hl. kont. obce Ing. Jaroslav Gajdoš – konštatoval, že ak firma MOVYROB Prešov prevzala
stavenisko, tak zrejme by musela súhlasiť s tým, aby tam nastúpila aj iná firma, a tiež sa
stotožnil s tým, že p. Fečo by nám nedal záruku a práce je potrebné robiť operatívne a riešiť
veci „za pochodu“. Starosta obce potvrdil, že fy MOVYROB Prešov by samozrejme musela
súhlasiť s tým, aby súbežne nastúpila iná firma.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo v pokračovaní zasadnutia dňa 28.7.2017 o 19.00 h

Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová
Overovatelia: Pavol Haško
Vladimír Krivák

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

Ing. Ján Krivák
Starosta obce
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Zápis z pokračovania 29. zasadnutia zo dňa 28.7.2019
Žiadosť p. Kvetoslava Višňovca o prenájom priestorov /v budove kaderníctva/ na účely
skladu – obecné zastupiteľstvo uznesením č. 145/2017 schválilo prenájom za poplatok 10,€/mesačne.
Mostík pri s.č. 113 – riešiť v ďalšom období
Rúry na družstvo+betón – poslanci v tejto súvislosti prijali uznesenie č. 146/2017
Poplatok za drevo pre p. Jána Petera – 100,-€
Žiadosť miestnej organizácie Matice slovenskej o poskytnutie finančného príspevku vo výške
300,-€ na realizáciu 3. ročníka podujatia „Na pamäť budúcim generáciám“ za účasti
slovenských a zahraničných hostí – obecné zastupiteľstvo schválilo čiastku vo výške 200,-€
uznesením č. 147/2017.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Gajdoš – pripomenul osadenie informačných tabúľ
k výstupu na Šimonku na parkovisku pri predajni p. Mička a na námestí pri predajni
JEDNOTA. Informoval sa tiež ako pokračuje spor medzi p. Lehetom a p. Tegzom. Starosta
obce odpovedal, že v tejto veci potrebujeme konzultáciu na stavebnom úrade v Prešove.
Ďalšie zasadnutie bolo dohodnuté na 19.8.2017 o 19.00 hod. uznesením č. 148/2017.
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