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  Začiatkom  roka obec hospodárila v rozpočtovom provizóriu, nakoľko rozpočet obce na rok 
2011 bol schválený až v marci. Na tomto marcovom zasadnutí boli menovaní a doplnený členovia do 
jednotlivých zriadených komisii, a to nasledovne:  

 Do komisie pre školstvo, šport a požiarnu ochranu – Andrej Bertoš, predseda 
      člen   -  Miroslav Kmec 
  pre sociálnu oblasť a kultúru – Slávka Zimmermannová, predseda 
      člen   -  Vlasta Kmecová 
  pre verejný poriadok, sťažností, životné prostredie – Jozef Horňák, predseda   
      člen   -  Marek Bogdanovský 
  finančná komisia        –             Mária Sotáková, predseda 
      člen   -  Kristína Vargová 
  rozvoj turistiky a cestovný ruch – Dušan Vajda, predseda 
      člen   -  Ján Antony  
  
 Zo  športových akcii sa konal Veľkonočný turnaj v stolnom tenise.  
Obec v priebehu roka 2011 vypracovala niekoľko zásad a všeobecné záväzné nariadenia obce. Ide 
 o nasledujúce materiály:   
Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy,  Zásady finančnej kontroly v podmienkach 
obce Herľany, Zásady hospodárenia s majetkom obce, VZN o verejnom poriadku v obci,  VZN o školskom 
obvode, Cintorínsky poriadok, Zmluva o poskytovaní právnych služieb vo veci získania vlastníckeho práva 
na herliansky gejzír , Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok Jednoty Považská Bystrica za účelom 
jeho odkúpenia pre obec. Počas tohto roka sa 2-krát schvaľovalo rozpočtové opatrenie, t.j. presun financií  
z rezervného fondu na bežný účet.   
Na aprílovom zasadnutí OZ vydali poslanci súhlas pre starostku obce  na používanie vlastného motorového 
vozidla pre potreby obce. Z dôvodu ukončenia zmluvy ohľadom vývozu odpadu s firmou ASA sa zapojila 
Obce Herľany do verejného obstarávania na výber dodávateľa zberu a likvidácie odpadov na rok 2012, 
ktoré zabezpečí EKOLÓG, záujmové združenie obcí so sídlom vo Vyšnom Čaji a následne sa uzatvorila 
zmluva na vývoz odpadu     v roku 1212 s firmou FURA.  
OZ v júni zvýšilo plat starostke na sumu 1524 EUR.  Plat sa každoročne upravuje. 
Obec prerokovala žiadosť obyvateľky obce Andrey Krafčíkovej o prenájom časti obecného parkoviska (cca 
100 m2) pre zriadenie prevádzky rýchleho občerstvenia s ktorou poslanci súhlasili a zároveň jej  odpustia 
nájom po dobu 2rokov, z dôvodu vyšších vstupných nákladov na podporu podnikania. Prenajímateľ 
pohostinstva v obci požiadal o povolenie usporiadať   2-krát do mesiaca hudobné zábavy, čo mu bolo aj 
odsúhlasené. Obec rozhodla odkúpiť parcely od Jednoty v našej obci za 11.000 EUR na verejnoprospešný 
účel. 
Z kultúrno - spoločenských akcii sa v máji uskutočnil pre deti Majales, na ktorom vystúpila divadelná 
skupina z Prešova "Na skle maľované".  
1.7. sa konal Hasičský bál.  
Ako každoročne sa v októbri organizoval zájazd do Poľska ako aj posedenie s dôchodcami v zasadačke 
obecného úradu. 
 V letnom období sa vykonali práce na priekope pri cintoríne a do pôvodného stavu sa dal aj prístup 
do dvora p. Strassburgerovej a p. Molnára. V tomto období sa rozbehli práce na stavbe EKODVOR 
 a stavenisko bolo odovzdané firme AGRO - Junior, J. Uchaľ, Košický Klečenov. Zároveň prebiehali práce na 
vodozádržných opatreniach proti povodniam na herlianskom potoku. 
 Koncom roka bol podpísaný projekt Ľudia ľuďom o cezhraničnej spolupráci 
s Maďarskom, pri finančnej spoluúčasti našej obce 5 %, t.j. 1.145 EUR. 



 V roku 2011 sa 6 - krát konalo zasadnutie poslancov OZ. 
 
V roku 2011 prebehlo na Slovensku Sčítanie ľudu, domov a bytov. Údaje za našu obec: 
 Celkový počet obyvateľov:               287                 v tom:    muži - 128          ženy -  159 
 z toho: - závislé osoby     60 
               v tom: deti do 16 rokov    48 
  študenti stredných škôl    10 
   študenti vysokých škôl      2 
   - aktívne osoby  140 
  - dôchodcovia     67 
  - nezamestnaní    20 
Podiel podľa vzdelania na celkovom počte: - základné                     12 % 
                  -  učňovské bez maturity   20 %  
                                                                             -  učňovské odborné s maturitou       15 % 
                                                                             -  úplné stredné s maturitou               24 % 
                                                                             -  vysokoškolské   19 % 
                                                                             - neudané, nezistené   10 %  
Z celkového počtu obyvateľov obce tvorili katolíci 60 %  evanjelici 30 %, ostatní boli bez vyznania, resp. 
neudané. 

            Umeleckých rezbárov sme mali možnosť vidieť priamo pri ich tvorbe v Herľanoch,  
 v parku pri gejzíre. Išlo o projekt rezbársky plenér Via Ferraria s rôznou historickou tematikou  košického 
regiónu  ako je Hrad Slanec, Archeologické múzeum v Nižnej Myšli, Kaštieľ v Budimíre, Bitka pri 
Rozhanovciach a Ranogotický kostol vo Svinici. Umelecké diela  vytvorili umelci í, a to z dubového dreva.  
Kamenné podstavce zhotovil miestny živnostník Dr. Marek Bogdanovský.  

  V októbri poslanci NR SR neschválili rozšírenie dočasného eurovalu, čím nevyslovili dôveru 
vládnemu kabinetu. Vláda I. Radičovej (SDKÚ-DS) padla.  

 Športovú verejnosť zasiahla v septembri tragédia pri páde lietadla v Rusku, kde zahynul kompletný 
hokejový tím Lokomotívy Jaroslavľ, vrátane slovenského hokejistu Pavla Demitru.  
   V decembri zomrel Václav Havel, český prezident, známa osobnosť roka 1989 z nežnej revolúcie. 
 
Dobrovoľná požiarna ochrana Kecerovce udelila Diplom  hasičskému zboru Herľany za  
8. miesto - muži a za 4. miesto ženy v súťaži hasičských zborov v Čižaticiach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aj v tomto roku začala obec hospodáriť v rozpočtovom provizóriu a rozpočet bol schválený 

až koncom februára.  
V roku 2012 došlo k predaju pozemku parcela č. 123  - dvor a zastavaná plocha o výmere 1857 m2  

v cene 0,80 EUR/m2. Uvedený pozemok predala obec vlastníkom bytovky, ktorí majú odkúpené byty od 
bývalého poľnohospodárskeho družstva. 

 Poslanci OZ riešili a schválili prenájom miestnosti pre účely pošty Partner, pričom prenajímateľ 
uhradí pre obec len náklady na elektrinu. Ďalej bol schválený vstup obce Herľany do mikroregiónu  „Pod 
Mošníkom“ a súčasne s tým výstup obce Herľany z Olšavského mikroregiónu, prihlásenie obce Herľany za 
zakladajúceho člena  Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión, avšak počas roka 
sa  schvaľovali aj VZN a to o pohrebiskách, Prevádzkový poriadok pohrebísk, VZN o školskom obvode, 

rozpočtové opatrenie č. 1/2012 – použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 67 980,00 € na úhradu  
zostatku záväzku Ekodvor Herľany. Okrem toho sa riešila žiadosť p. Ireny Takáčovej a Oľgy Jurigovej 

o opatrovateľskú službu. Poslanci rozhodli aj o tom, že z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky umiestnia  

v obci radar (pri moste) a cestné zrkadlá.  

 10. – 11. marca 2012 - Na Slovensku sa konali predčasné parlamentné voľby. Víťazom volieb sa stal 
Smer-SD so ziskom 44 % hlasov, na druhom mieste skončilo KDH so ziskom 8,8 % hlasov, nasledovali 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti s 8,5 %,  Most-Híd, SDKÚ-DS  a SaS.  Volebná účasť dosiahla 59,11 
percenta.  Premiérom SR sa stal predseda Smeru-SD Robert Fico. 
 V našej obci sa nezabudlo ani na organizovanie športových a kultúrnych podujatí.  
V máji sa spevácka skupina Herľančanka vybrala na Rankovské skaly, na odpustovú slávnosť sa uskutočnilo 

športové popoludnie a v júni sa konal "Juniáles" s ľudovým rozprávačom Araňa.  Ešte počas prázdnin sa 

usporiadal „Deň obce „  spojený s varením a ochutnávkou pirohov a následne sa členovia speváckej skupiny 
zúčastnili podobnej slávnosti v Maďarsku. Ku koncu roka sa už stalo pravidlom, že bolo stretnutie 
dôchodcov ku „Dňu úcty k starším“, začiatkom decembra akcia pre deti - "Mikuláš“.  
 V roku 2012 bolo 7 zasadnutí poslancov OZ.  
Na najkrajšom stredovekom hrade zo 14. storočia - na Krásnej Hôrke - vypukol požiar na jar 2012. Napriek 
veľkej snahe hasičom uhasiť požiar zhoreli všetky strechy na hrade, nakoľko boli pokryté dreveným 
šindľom, vrátane interiéru horného gotického hradu. Požiar zapríčinili rómske deti z neďalekej osady, ktoré 
na kopci vypaľovali suchú trávu. 
  
           Kultúrne centrum Abova udelilo ženskej speváckej skupine Herľančanka diplom za  3. pásmo súťažnej 
prehliadky spevu ľudových piesní  Dargovská ruža vo Svinici.  
          Obec Herľany udelilo diplom družstvu žien z Herlian za účasť v súťaži vo varení pirohov pri príležitosti 
Dňa obce (585. výročie).  
          V Maďarsku Elismerő OKLEVÉL udelilo II. miesto družstvu z Herlian za gurmánsku špecialitu a ženská 
spevácka skupina Herľančanka sa zúčastnila v Maďarsku na speváckej súťaži, kde získala diplom za  
2. miesto.  

 -  Mimoriadna smutná udalosť sa stala na polnočnej vianočnej omši v Herľanoch, keď zomrel v kostole náš 
obyvateľ Jozef Humeňaj.  

 

 

 



 

  Prišiel ďalší rok, keď obec rozpočtové príjmy a výdavky uskutočňuje v rozpočtovom 
provizóriu, a to od 1. 1. 2013 do 12. 3. 2013, pretože rozpočet obce bol schválený až v polovici marca.  
V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu rozhodli poslanci OZ o zvýšení platu starostke obce na sumu 1560,00 
€ od 1. 1. 2013.  
Uskutočnila sa  voľba hlavného kontrolóra obce, komisia navrhla doterajšiu kontrolórku - Martu 
Rusnákovu,  ktorú poslanci OZ v Herľanoch  zvolili na obdobie ďalších 6 rokov. Svoju činnosť bude  
vykonávať popri zamestnaní, pracovný čas bol stanovený na 0,05 % riadneho pracovného času. Navýšenie 
platu hlavného kontrolóra bude o 30 % mesačne od 1. 7. 2013. 

 Z investičných akcii bola najdôležitejšia otvorenie EKODVORA v našej obci. Na jeho výstavbu bola 
poskytnutá dotácia vo výške 400 tis. eur z Ministerstva ŽP a takmer 68 tis. EUR bol príspevok obce, ktorý 
minulého roku vyčlenili poslanci OZ z rezervného fondu. Ekodvor bol zriadený na mieste kompostoviska na 
Bolečke. 
Ďalšou akciou bola výstavba prístupovej cesty k stavebným  pozemkom, resp. k novej výstavbe rodinných 
domov popri potoku, vrátane nákupu  umelého kameňa od U.S.Steel Košice. Poslanci OZ ešte vyčlenili 
parcelu pre prístupovú cestu v Žírovciach, na pasienku, ktorý susedí s Kudlovym pozemkom.  
 V priebehu roka sa v našej obci zorganizovalo viac spoločenských, kultúrnych a športových akcii.  
Ide o tieto podujatia: 
Máj - jarné upratovanie obce,  - Majáles,  - výlet na Rankovské skaly. 
Jún       - športové popoludnie na odpustovú slávnosť 
Júl        - výlet na termálne kúpalisko do Maďarska 
August - Deň Mikroregiónu, súťaž vo varení pirohov 
Október - Stretnutie dôchodcov 
December - Mikuláš pre deti. 
V roku 2013 bolo 6 zasadnutí OZ. Na ostatnom OZ bol schválený rozpočet na rok 2014.  

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR sa konali v novembri v dvoch kolách.  Druhé kolo 
volieb sa uskutočnilo v tých krajoch, kde žiadny z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezískal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Do druhého kola postupovali tí dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali najviac 
hlasov. V Košickom samosprávnom kraji bol v druhom kole zvolený za predsedu Zdenko Trebuľa.  
 Slovensko sa po dlhých mesiacoch dočkalo nového generálneho prokurátora. Zdravotné sestry 
postavili stany pred Úradom vlády, aby upozornili na svoje problémy.  
Ľudia registrovali milióny bločkov z nákupov, aby zabojovali o výhry z bločkovej lotérie.   

 Katolícka cirkev prišla o pápeža. Svojho úradu sa vzdal Benedikt XVI. - prvý pápež, ktorý tak urobil.  
Nástupca zosnulého pápeža Jána Pavla II. Nemec Joseph Ratzinger bol v úrade 8 rokov. Za 266. pápeža 
katolíckej cirkvi bol zvolený argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý prijal meno František a do 
Vatikánu priniesol  zmeny. 

 Kultúrne centrum Abova udelilo Ďakovné listy ŽSS a MSS z Herlian za účinkovanie v súťažnej 
prehliadke spevu ľudových piesní Dargovská ruža vo Svinici. 
 Emléklap v Maďarsku na festivale udelilo ženskej speváckej skupine Herľančanka diplom za  
3. miesto  v súťažnej prehliadke družstiev.  
  
 
 



 
  Rok bol bohatý na udalosti politického a spoločenského života v Slovenskej republike, 
predovšetkým to bol rok volieb.  
Platy učiteľov a odborných zamestnancov sa od nového roka zvýšili a týkalo sa to aj našej ZŠ.  
Poslanci prerokovali aj plat starostky obce a schválili, aby poberala od 1. 1. 2014 plat vo výške 1596,00 €.  
Prezidentské voľby - 1. kolo volieb bolo 15. marca, druhé kolo 29.3.2014.  Víťazom prvého kola 
prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého volilo 28 % ľudí. Do druhého kola 
postúpil aj Andrej Kiska. Tomu hlas odovzdalo 24 % voličov.  Volebná účasť bola 43,4 %.  Víťazom druhého 
kola prezidentských volieb a novým slovenským prezidentom sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,4 %  
ľudí. 
Vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných 24.mája na Slovensku získal Smer-SD štyri mandáty. KDH 
obsadilo dva mandáty. Nasledovali SDKÚ-DS dva mandáty. OĽaNO, NOVA, SaS, SMK a Most-Híd získali po 
jednom mandáte. V eurovoľbách volilo na Slovensku 13 %  oprávnených voličov.   
 Už na začiatku 2. štvrťroka boli odsúhlasené spoločenské, kultúrne a športové akcie, ktoré sa aj 
uskutočnili v našej obci. Zorganizovali sa tieto podujatia:  
Rankovské skaly        6. 4. 2014  
Turnaj v stolnom tenise      27. 4. 2014 
Jarné upratovanie a skrášľovanie obce    1.5. 2014  
„Majáles“       5.5. 2014 
„Odpust“       1.7.2014 
Jednodňový výlet na kúpalisko  do Maďarska  júl 2014 
Varenie  pirohov      september 2014   
Stretnutie dôchodcov     október 2014  
Mikroregionálny ples      november 2014 
„Mikuláš“       december 2014 

 Dôležitou úlohou obce v letných mesiacoch bola úprava verejného priestranstva pri zvonici 
v Žírovciach : asfaltovým kobercom sa čiastočne upravila plocha pred zvonicou a tiež aj cesta do uličky 
k Mičkovým . Na ostatnú plochu sa urobila výsadba zelene a chodníky okolo zvonice a autobusovej 
zastávky. Tieto práce sa vykonali za sumu 8 tis. EUR.  
 Poslanci schválili odpredanie obecných parciel vo výmere  130 m2, ktoré boli majetkom obce 
a pozemky priamo susedia s pozemkom kupujúcich manželov Ondrašíkovych, a to za cenu 1,00 EUR/m2.  
Zároveň OZ schválilo  predaj parcely o výmere 541 m2 pre Alicu Mihalovičovu a Miriam Sakmárovu. 
Predávaný pozemok priamo susedí s pozemkom kupujúcich a nie je vhodný na ďalšiu zástavbu z dôvodu 
nevyhovujúceho prístupu a blízkosti vodného toku. Cena pozemku bola vo výške 1,00 EUR/m2.  
 V priebehu roka  poslanci prerokovali  žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi Kecerovce - filiálka Herľany 

a súhlasili s poskytnutím priestorov – zasadačka OcÚ  na slúženie sv. omší, počas rekonštrukčných prác na 

kostole  sv. Petra a sv. Pavla.  

Dňa 1. júla 2014 bola zahájená rekonštrukcia a obnova kostola v Herľanoch.  

  Národný kontrolný úrad vykonal v roku 2014 kontrolu čerpania finančných prostriedkov 
poskytnutých z eurofondov na Program revitalizácie krajiny  povodí SR v obci Herľany. Kontrola zistila 
niekoľko nedostatkov (protokol o výsledku kontroly) a preto sa prijali  opatrenia  na odstránenie zistených 
nedostatkov. 
 V druhej polovici roka boli prijaté dve VZN,  niekoľko Rozpočtových opatrení - presun financií 
 z rezervného fondu, a to na úhradu nákladov akcie „Rekonštrukcia, oprava požiarnej zbrojnice – havarijný 
stav“,  na doplatenie dlžnej sumy projektantovi k projektu "Verejné priestranstvá obce",  príspevok  



dobrovoľnému hasičskému zboru v našej obci na bežné výdavky ako aj ďalšie úpravy rozpočtu medzi 
jednotlivými položkami.   
Komunálne voľby - 15. novembra 2014 
 - K volebným urnám počas komunálnych volieb v SR prišlo 48,34 percenta voličov. V rámci komunálnych 
volieb boli najúspešnejšími nezávislí kandidáti na starostov a primátorov. 

Výsledky komunálnych volieb v našej obci boli nasledovné:  
Za starostku bola zvolená Jana Tóthová, ako jediná kandidátka. Zvolení poslanci: Andrej Bertoš, Mgr. Jozef  
Horňák, Miroslav Kmec , Dušan Vajda, Martina  Zimmermannová 
Novozvolená starostka  Jana Tóthová a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. 
Určenie komisií:   na preberanie majetkových priznaní a finančná komisia 
                                predseda: Martina Zimmermannová 
                                 členovia -  Mgr. Jozef Horňák  
                                                 - Miroslav Kmec 
                                pre školstvo, šport a požiarnu ochranu         – Andrej Bertoš 
                                pre sociálnu oblasť a kultúru                         – Miroslav Kmec 
                                pre verejný poriadok, sťažností, ŽP              – Mgr. Jozef Horňák   
                                pre rozvoj turistiky a cestovný ruch              – Dušan Vajda 
 
 
Vláda SR schválila, že vlaky  pre študentov a dôchodcov budú  zadarmo od 17. novembra! 
Zadarmo budú môcť cestovať: 
1. Deti do 15 rokov 
2. Študenti denného štúdia do 26 rokov 
3. Ľudia poberajúci dôchodok a osoby, ktoré majú viac ako 62 rokov. 
 

Kultúrne centrum Abova udelilo diplomy MSS a ŽSS Herľančanka "Strieborne pásmo" v súťažnej prehliadke 
spevu ľudových piesní Dargovská ruža vo Svinici. 
Mikroregión pod Mošnikom udelil Ďakovný list družstvu z Herlian za účasť a prípravu regionálnej 

gurmánskej špeciality na kultúrno spoločenskom podujatí II. Deň Mikroregiónu pod Mošnikom  

 - Deň bez hraníc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


