Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hermanovce nad
Topľou konaného dňa 24.11.2017
_____________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci : Jozef Andrek, Ing. Martin Ivan , Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Krivák,
Neprítomní: Tadeáš Andrek, Pavol Haško, Andrej Rozkoš
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. Ukončovacie práce na Projekte zateplenia
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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
Hlasovanie:
za:
4 /Jozef Andrek, Ing. Martin Ivan, 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. Prečítanie /overenie zápisnice/
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o činnosti
7. Kolaudácia stavby zateplenie KD
8. Príprava rozpočtu na r. 2018 /Plán práce/
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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, Ing. Martin Ivan
Hlasovanie: :
za:
Kačkošová, Vladimír Krivák/

4 /Jozef Andrek, Ing. Martin Ivan, 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.
156/2017 – podpísané – starosta obce predložil poslancom OZ vyjadrenie firmy MOVYROB
Prešov k našim námietkam, ktoré boli predložené fy MOVYROB Prešov aj s požadovanou
finančnou náhradou. V uvedenom liste uznali len časť našich námietok a ich finančná ponuka
bola na 560,-€. Poslanec Ing. Martin Ivan však zásadne nesúhlasil s týmto ich návrhom a trvá
na nami vyčíslených 2.800,-€, má za to, že z našej strany je to férový návrh. Ďalej starosta
obce informoval, že pri kolaudácii sa spisujú nedostatky, ktoré sa následne odstraňujú. Projekt
končí v novembri 2018 a jeden rok máme na odsledovanie efektívnosti zateplenia.
157/2017 – zatiaľ nesplnené, čakáme na nový návrh zmluvy, kde bude presne
vyšpecifikovaný predmet príspevku
158/2017 – zasadnutie sa uskutočnilo
K bodu 6 Správa o činnosti
- namontované zásuvky
- položená podlahovica na pódiu v kultúrnom dome, následne plánujeme vybrúsenie
- urobený chodník k lávke pri obecnom úrade
- zvoz dreva občanom
K bodu 7 Kolaudácia stavby zateplenie KD
Starosta obce informoval, že kolaudačné konanie by malo byť 28.11.2017. Poslanci navrhli
zaslať fy MOVYROB Prešov emailom znova naše stanovisko, ktorým obec bude trvať na
vyčíslených 2.800,-€ a zároveň zaslať faktúru v uvedenej výške.
K bodu 8 Príprava rozpočtu na r. 2018
Starosta obce predložil svoj návrh na práce pre rok 2018.
Šport
- beh
- ping-pongový turnaj
Kultúra
- Dni obce
- Deň úcty k starším
Infraštruktúra
- oprava asfaltových spojov na miestnych komunikáciach
- výroba dlaždíc
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- oprava cesty po rázcestie /je to otázne, nakoľko firmy na opravu nedajú záruku, pretože je
potrebné cestu rozbagrovať do hlbky a to je pre obec finančne náročné/
Nehnuteľnosti
- oprava strechy dielne-garáže
- oprava Pamätníka SNP – rozpadá sa betón
- údržba ihriska pod obcou
- zateplenie školy
Poslanec Vladimír Krivák – upozornil, že dolný most je „sadnutý“ bolo by vhodné ho opraviť
K bodu 9 a 10 Rôzne a Diskusia
Starosta obce informoval, že obec plánuje v decembri vianočný koncert spojený s posedením
pre dôchodcov. Program zabezpečia „Ťaskovci a cimbalová muzika verbunk“. Program je cca
hodinový.
Pri družstve sú smreky – ponúknuť záujemcom
Obecné zastupiteľstvo dohodlo nasledujúce zasadnutie dňa 22.12.2017 o 18.00 hod.
uznesením č. 159/2017. /uznesenie je uvedené na samostatných listoch/.
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ingrid Rozkošová
Overovatelia: Jozef Andrek
Ing. Martin Ivan

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

Ing. Ján Krivák
Starosta obce
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