Zápisnica
z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 15.12.2017
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :
Ing. Martin Ivan , Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Krivák,
Neprítomní: Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Andrej Rozkoš
Ďalší prítomní: Mgr. Ingrid Rozkošová- zamest. obce, Ing. Jaroslav Gajdoš-hl.kontrolór
obce
Verejnosť:
Ing. Jozef Bendík,
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Overenie zápisnice
5. Informácia o plnení uznesení
6. Finančné plnenie a ukončenie projektu zateplenia obecnej budovy
7. Úprava rozpočtu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že počet
prítomní poslanci sú 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
Do programu bol doplnený bod „Správa o činnosti“.
Hlasovanie:
za:
4 / Ing. Martin Ivan, Pavol Haško, Ing. Andrea
Kačkošová, Vladimír Krivák,
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Overenie zápisnice
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o činnosti
7. Finančné plnenie a ukončenie projektu zateplenia obecnej budovy
8. Úprava rozpočtu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Ingrid Rozkošová.
Návrhová komisia a overovatelia: Pavol Haško, Ing. Andrea Kačkošová,
Hlasovanie: :
za:
Kačkošová, Vladimír Krivák/

4 / Ing. Martin Ivan, Pavol Haško, Ing. Andrea

proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice schválení.
K bodu 4 a 5 Prečítanie /overenie/ zápisnice a Informácia o plnení uznesení
V tomto bode bola prečítaná a overená zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 159/2017 – zasadnutie sa koná skôr
K bodu 6 Správa o činnosti
- zrezané smreky
- odhŕňanie snehu
K bodu 7 Finančné plnenie a ukončenie projektu zateplenia obecnej budovy
Starosta obce informoval, že fy MOVYROB Prešov našu požiadavku na 2.800,-€ zamietli
v plnom rozsahu, odvolávajú sa na to, že dali navyše zábradlie k vstupu za cca 3.000,-€, čo
nebolo predmetom projektu. Poslanec Ing. Martin Ivan s týmto znova vyjadril svoj nesúhlas.
V tejto časti vystúpila aj Ing. Ciganová-Čarná, ktorá obecné zastupiteľstvo informovala o tom,
že stavba bola ukončená, zatiaľ boli podané dve Žiadosti o platbu, zatiaľ sa obec podieľala na
spolufinancovaní vo výške 5%, v rámci zmenového konania sa obec v konečnom dôsledku
bude podieľať na spolufinancovaní 7,34 %-tami. Podľa starostu obce ešte stále ide o znesiteľné
spolufinancovanie vzhľadom na to, že obec získala cca 190.000,- € z eurofondov.
Ďalej boli poslanci informovaní, že finančné ukončenie projektu ešte nie je, nakoľko
k finančnému ukončeniu je potrebný energetický audit, ktorý je možné robiť až po jednom roku
od ukončenia stavby. V tejto súvislosti sú dve možnosti a je na rozhodnutí obecného
zastupiteľstva, či finančné vyrovnanie bude v 2/2018 a v tom prípade príde obec o 700,-€ za
energetický certifikát, alebo až v 2/2019, kedy nám bude refundovaná posledná platba aj
s energetickým certifikátom. Ďalej boli poslanci informovaní, že po zateplení budovy sú
stanovené merateľné ukazovatele, ktoré musia byť po roku splnené. Ak by tieto ukazovatele
neboli splnené je tu riziko, že obec by mala krátenú dotáciu. Odchýlka môže byť najviac 10%.
Preto Ing. M. Ciganová Čarná navrhla uvažovať o energetickom manažmente, ktorý by každý
mesiac sledoval spotrebu plynu a el. energie a správne nastavil užívanie.
K bodu 8 Úprava rozpočtu
Obecnému zastupiteľstvu bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu rozpočtu. Po
diskusii bola úprava rozpočtu schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uznesením č. 160/2017 /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.
Po tomto hlasovaní poslanec Ing. Martin Ivan oznámil, že má osobné povinnosti a zo
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zasadnutia odišiel. Zasadnutie od tohto momentu prestalo byť uznášaniaschopné, nakoľko na
zasadnutí zostali len 3 poslanci.
Z toho dôvodu starosta obce zasadnutie ukončil.
Obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce zasadnutie dňa 22.12.2017 o 18.00 hod.
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová
Overovatelia: Pavol Haško
Ing. Andrea Kačkošová

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

Ing. Ján Krivák
Starosta obce
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