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Novodobé udalosti obce Herľany sú spracované a zverejnené 

v ručne písanej kronike obce a v digitálnej podobe  

kronikárkou Mgr. Marcelou Horňákovou. 

 

 

 



 

 

  Tento rok je významným medzníkom pre našu obec, pretože herlianský gejzír sa stáva 
čakateľom na zápis do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.  
V roku 2015 bolo 8 zasadnutí OZ. 
Dňa 7.2.2015 (v sobotu) sa na Slovensku uskutočnilo referendum, známe aj ako Referendum o rodine. Po 
spočítaní všetkých okrskov bola účasť 21,41%. Referendum tak nebolo platné.  
 Prvé zasadnutie poslancov bolo koncom februára, kde bola schválená kontrolná skupina hasičov 
 v zložení A. Bertoš, M. Nemčík a R. Tóth, ktorá bude vykonávať preventívne kontroly v obci. Zároveň 
obecné zastupiteľstvo schválilo pre hasičský zbor finančný príspevok vo výške 500 EUR na tento rok. Ďalej 
sa prerokovali predložené žiadosti - pán Kudla má záujem prenajímať štvorkolky a pán Petrila z Boliarova 
žiadal dodávať suchú stravu pre žiakov. Obecné zastupiteľstvo požaduje od pána Kudlu podnikateľský 
zámer a dohodnúť pravidlá.  Stanovisko k žiadosti pána Petrilu bolo nasledovné: nevyhovelo žiadosti, 
nakoľko nikto nemal výhrady s doterajším spôsobom zabezpečovania stravy pre žiakov ZŠ dodávateľom 
MVDr. Marekom Bogdanovským, ktorý má s obcou uzavretú platnú zmluvu na dobu neurčitú.  
 Poslanci sa zaoberali aj predloženými ponukami na propagáciu obce v turistickom sprievodcovi  
a vytvorenie náučného chodníka svojpomocne, ktoré aj podporili. Zároveň rozhodli o výmene kotla 
a rekonštrukcii kúrenia v základnej škole. 
Na svojom druhom zasadnutí poslanci schválili mesačný plat starostky vo výške 1663 EURO, finančný 
príspevok pre ZŠ v Bidovciach pri 50-ročnom jubileu školy a zakúpenie kosačky a kefy ku traktoru ako aj 
mimoriadny príspevok na generálnu opravu požiarnej striekačky.  
Na zasadnutí OZ bol prerokovaný a schválený Odmeňovací poriadok obce. Koncom roka poslanci schválili 
príspevok pre účastníkov podujatia - III. ples Mikroregiónu pod Mošnikom vo Svinici, a to vo výške 400 € 
a návratnú finančnú výpomoc vo výške 8 tis.€ na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla 
v Herľanoch. 
Od jari do jesene sa v hodnotenom roku konali tieto spoločenské, športové a kultúrne akcie: 
- máj - jarná brigáda v obci, jún - usporiadanie športového popoludnia - odpust, júl - výstava poľovníckych 
psov, kopovov, august - automobilové preteky Rally HERLIANSKE SERPENTÍNY,   
- september - Deň Mikroregiónu v Herľanoch, október - výlet do Poľska, november - posedenie 
s dôchodcami, december - akcia Mikuláš, formou roznesenia darčekov deťom do domácnosti. 
 Spevácka skupina Herľančanka má 13 členov: Jana Tóthová, Vlasta Kmecová, Milka Hudáčková, 
Mária Lengyelová, Marta Zimermannová,  Marta Králiková, Anna Kudlová, Mária Rusnáková, Jaroslav 
Kušnierik, Miroslav Kmec, František Zimmermann st. a ml., Peter Uháľ. 
V roku 2015 účinkovali na podujatiach: MDŽ Vyšná Kamenica, Dargovská ruža Svinica, Majáles Herľany, 
Vatra SNP Herľany, Deň Mikroregiónu Herľany, Šarišské hradné slávnosti-  Hrad Šariš. 
 V herlianskom kostole prebiehala rozsiahla rekonštrukcia, preto sme nového kňaza Františka 
Slovaka privítali v zasadačke obecného úradu. Ten vystriedal duchovného Eugena Fejczu, ktorý pôsobil vo 
farnosti desať rokov. 
 Najvážnejšou témou na Slovensku bolo riešenie  utečeneckej krízy v Európe. Počas tohto roka svoje 
domovy v Sýrii, Iraku a ďalších bojom zmietaných krajinách na východe opustili milióny mužov, žien a detí 
vydávajúc sa na nebezpečnú cestu za lepším životom.   
 Našim futbalistom - slovenskej reprezentácie - sa pod vedením trénera Jána Kozáka podarilo po 
prvýkrát v histórii prebojovať na európsky šampionát.  
 

          

 

 



 
  

  Parlamentné voľby do NR SR 2016, sa uskutočnili 5. marca. Vo voľbách kandidovalo 23 strán 
a hnutí.  Najviac hlasov získala SMER-SD 28,28%. druhá sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita s 12,10% a 
tretia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) s 11,02%.  Volebná účasť dosiahla 59,82%. 
Tretiu vládu Roberta Fica tvorili: SMER, SNS, MOST-HÍD.  
 Obec hneď na začiatku roka riešila poskytnutie príspevku (vratný vklad) pre fungovanie MAS Olšava 
- Torysa vo výške 1000 € a schválila pristúpenie obce k žiadosti KSK o technickú pomoc financovanú cez 
grant z programu Inteligentná Európa - CIP. Obecné zastupiteľstvo  podalo aj prihlášku za člena Klastra 
cestovného ruchu Slanské vrchy a výšku príspevku 0,22€ na jedného  obyvateľa. Zároveň poslanci schválili 
zvýšenie mesačnej mzdy pre starostku a tiež rozhodli, že poplatky za služby fekálnym vozidlom ostanú 
nezmenené. Na Ples pod Mošníkom sa na organizovanie vyčlenilo 400 € ako príspevok pre účastníkov plesu 
z našej obce.  
Dobrovoľný hasičský zbor - v máji sa konala obvodová súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Kráľovciach, 
ktorej sa za našu obec zúčastnilo družstvo žien a družstvo mužov. Obe družstvá dosiahli prvý väčší úspech  
v súťaži - ženy sa umiestnili na treťom mieste a muži boli druhí. 

 Cez prázdniny prebiehali práce súvisiace s rekonštrukciou školského ihriska. Na tieto práce poslanci 
vyčlenili 15.000 €. 
Rímskokatolícka cirkev vrátila obci 4.000 € z poskytnutej pôžičky v minulom roku. 
V mesiacoch august - september sa uskutočnila inventarizácia majetku obce. V decembri sa schválil obecný 
rozpočet pre rok 2017. 
Aj v tomto roku sa uskutočnili kultúrno - spoločenské akcie: 
- máj - Majáles  
- jún - odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla spojená so športovým dňom  
- august - výlet na kúpalisko do Maďarska 
- október - stretnutie dôchodcov 
- november - Ples Mikroregiónu pod Mošníkom 
- december - akcia pre deti - Mikuláš 
Poslanci OZ v Herľanoch zasadali len 5- krát v tomto roku. 
 Do speváckej skupiny Herľančanka pribudli mladí členovia: Janka Tóthová, Mirka  Vajdová, Tatiana 
Uchaľová, Peter Kentoš a Rasťo Tóth. Mária Rusnáková a Peter Uháľ sa rozhodli opustiť spevácku skupinu. 
V tomto roku skupina vystupovala na MDŽ a Deň obce vo Vyšnej Kamenici, Dargovská ruža Svinica, Majáles 
Herľany, otvorenie poľovníckej chaty SKALA Rankovce, Deň MPM Nižná Kamenica, Šarišské hradné 
slávnosti na Hrade Šariš, Špivačky - prehliadka v Slanci a Mesiac úcty k starším Vyšný Čaj. 
 
 Gejzír prešiel v roku 2016 kompletnou rekonštrukciou. Dala ho vynoviť Technická univerzita, keďže sa 
nachádza na jej pozemku. Rekonštrukcia bola financovaná z Enviromentálneho fondu. Prejavilo sa to najmä 
na kvalite erupcie.  
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  Tento rok v našej obci sa niesol v znamení zbierania údajov, informácii, materiálov, 
dokumentov a fotografii do monografickej publikácie vydanej k 530. výročiu prvej písomnej zmienky o obci 
Herľany. Obec na tento účel získala dotáciu vo výške 1  500,00 € od Košického samosprávneho 
kraja.  Kniha má názov „Herľany –  perla Olšavskej doliny“  a  autorom textu je PhDr.  Marta 
Čiderová z Ďurkova.     
Kultúrno spoločenské a športové akcie konané v roku 2017: máj – Folklórny deň, júl - športové popoludnie 
pri príležitosti „odpustu“, 2.9. – Deň obce s kultúrnym programom, kde vystúpila skupina Ščipak,  Veronika 
Rabada.  Pri tejto príležitosti sa uskutočnil krst  monografie o obci,  krstila ju bývala starostka Bogdanovská.  
Krst CD, ktoré vydala spevácka skupina Herľančanka, krstila  M. Buchalová a E. Švedová. 
 September  – 100. výročie založenia hasičského zboru v obci. Územnej organizácii Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Košice – okolie OZ schválilo finančný príspevok na ocenenie najaktívnejších 
dobrovoľných hasičov. Za dva dní stihli hasiči usporiadať dva súťaže, a to v piatok jesenný zraz mladých 
hasičov, kde nás reprezentovali chlapci - 4. miesto v rámci okresu. V nedeľu sa konala okrsková súťaž 
kecerovského okrsku, kde sa zúčastnilo zmiešané družstvo - 5. miesto. Na súťažiach boli funkcionári: 
viceprezident Vendelín Fogaraš, predseda OV DPO  Miroslav Semanič, riaditeľka OV DPO Košice-okolie 
Perla Barčáková, velitelia a ďalší.  
 22.10. - konanie akcie pri príležitosti mesiaca úcty k starším  "Posedenie s dôchodcami" s občerstvením 
a programom v ÚVZ TU Herľany. 
 V investičných stavebných akciách sa pozornosť venovala inštalácii kamerového systému. Pre obec 
bola poskytnutá dotácia na prevenciu kriminality vo výške 6000,00 €, spoluúčasť obce je 20%. V 1. etape sa 
riešil kamerový systém v časti Herľany.  Ďalšou stavebnou aktivitou bolo zakúpenie autobusových zastávok 
z financií na  rezervnom fonde vo výške 5 500 EUR. Stavebné práce pri osadení zastávok sa uhradia 
z bežných prostriedkov. 
 Poslancom OZ  predložil Mgr. Marian Bobák vypracovaný zámer na zriadenie pineta v našej obci. 
Jedná sa o špeciálnu botanickú záhradu zameranú na pestovanie ihličnatých drevín, v našom regióne 
doposiaľ nepestovaných. Pre obec by to bolo miesto pre oddych, vzdelávanie a pohodu. OZ prijalo kladne 
stanovisko k tomuto zámeru. Okrem uvedeného projektu súhlasili aj s realizáciou stavby Domova seniorov 
v Herľanoch pre spoločnosť EPS 15 SLOVAKIA, ktorá má vypracovaný projekt a stavebné povolenie na 
výstavbu objektu, ktorý pomôže riešiť sociálnu situáciu formou starostlivosti o starých a bezvládnych ľudí 
v okolí.  
 Poslanci OZ schválili  realizáciu náučného chodníka na parkovisku v obci. Výdavky z vlastných 
prostriedkov na uvedený účel boli schválené do výšky 10.000 eur, riešili požiadavku úpravy priekopy pred 
domom p. Kristana prehĺbením a vyložením betónovými tvárnicami. Po obhliadke terénu sa skonštatovalo, 
že je to potrebné. Priekopa pri Ondrašikových sa prekryje. Schválili odpredaj a vyradenie z evidencie 
rýpadla Bielorus a taktiež smernicu o verejnom obstarávaní na zjednodušenie procesu verejného 
obstarávania.  
 

 Vo veku 50 rokov nás opustila Vlasta Kmecová, vedúca speváckej skupiny Herľančanka.    
 
Voľby- do VÚC v roku 2017 - 4.11.  účasť na voľbách v rámci SR bola 30%. Bola zmena volebného systému, z 
dvojkolového na voľby jednokolové. V košickom kraji bol za župana zvolený R. Trnka, ktorý dostal 38% 
hlasov. 
Veriaci z obce sa zúčastnili na púti do Poľska - Krakov, ktorú organizovala farnosť Kecerovce.   

 
 
 



 
 

  Február 2018 - tragická udalosť na Slovensku, zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho 
snúbenica Martina Kušnírová. Išlo o dvojnásobnú úkladnú vraždu mladých ľudí  vo Veľkej Mači v okrese 
Galanta na Slovensku. Ján Kuciak pôsobil ako investigatívny novinár, ktorý sa   venoval najmä podozreniam 
z daňových podvodov.  Ľudia po celom Slovensku protestovali, aby sa vinníci potrestali a tým si aj vynútili 
zmeny vo vláde SR. Predseda vlády SR Róbert Fico podal demisiu a na jeho miesto nastúpil Peter Pelegríni. 
Kultúrno spoločenské aktivity obce: 

V januári tradícia - poľovnícky ples - 20 ročník  
- Apríl - sa uskutočnili ďalšie obľúbené automobilové preteky - HERĽANSKÉ SERPENTÍNY, ktoré boli 
zaradené do seriálu MTE CUP 2018. Víťazstvo na legendárnej herľanskej trati si vyjazdil Jozef Béreš starší 
na Mazde 323 
- Máj  - brigáda  ku Dňu Zeme dňa 5. 5. 2018  
- Jún: - púť veriacich z obce do Talianska 2018 
          - leto pri gejzíre 
                   - ukončená generálna oprava kostola a konsekrácia  

                      - otvorenie multifunkčného ihriska v areáli školy, športové popoludnie   
- Júl  - výlet na kúpalisko do Maďarska 
- September - Deň Mikroregiónu pod Mošnikom v Herľanoch 
- Október  - Stretnutie so seniormi,  zájazd do Poľska 
- December - Mikuláš 
Mikroregión do Mošnikom udelil Ďakovný list družstvu obce Herľany za účasť a prípravu gurmánskej 
špeciality na kultúrno spoločenskom podujatí v Herľanoch - III. Deň Mikroregiónu pod Mošnikom. 
Dobrovoľný hasičský zbor - družstvo žien sa zúčastnilo na nočnej pohárovej súťaži - 3.miesto.  

V Bidovciach na pohárovej súťaži v celkovom hodnotení triumfovali naše družstvá: 

1. Herľany muži,           2. Herľany ženy,          3. Bidovce muži 

Na okrskovej súťaži v tomto roku obsadili aj muži aj ženy z našej obce 3. miesto. 

V Čečejovciach sa uskutočnila okresná súťaž žiakov "PLAMEŇ" (chlapci vo veku 8-15 rokov), kde naši 

chlapci sa umiestnili na 2. mieste. 
Poslanci zároveň schválili finančný príspevok pre DHZ Herľany vo výške 500 eur, vzhľadom k tomu, že 
členovia sa angažujú pri  protipovodňových opatreniach.  
V decembri sa konala posviacka hasičskej zbrojnice z dôvodu ukončenia rekonštrukcie, a to za prítomnosti 
miestnych hasičov a obvodných aj okresných funkcionárov. 
 Investičné akcie - Revitalizáciu cintorína Herľany /schodište/,  v sume 30 000,00 eur 
- revitalizácia cintorína sa uskutoční na etapy. V prvej etape sa  urobia  prístupové chodníky.  
Poslanci schválili výmenu oplotenia cintorína v Herľanoch - 2. etapa 
   - cez prázdniny - oprava chodníkov - schodov v areáli ZŠ , prístup do kotolne a plochy 
pred skladom na drevo - v sume 34 988,00 eur. 
  - oprava požiarnej zbrojnice - poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

Bratislava na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice vo výške 26 389,79 €.  - úprava rozpočtu v súvislosti 
s poskytnutou dotáciou na rekonštrukciu budovy PZ - z vlastných finančných zdrojov (3 tis. eur) -  výmena 
oplotenia okolo požiarnej zbrojnice. 
- Poslankyňa OZ p. Martina Zimmermannová sa vzdala poslaneckého mandátu , z dôvodu nástupu na 
pozíciu administratívny pracovník Obecného úradu Herľany. Starostka obce vyriešila túto personálnu 
zmenu tak, že obidve administratívne pracovníčky (Ďorďovičová, Zimmermannová) budú pracovať na 
čiastočný úväzok. 
- Na uvoľnené poslanecké miesto  ako jediný náhradník – kandidát volieb miestnej volebnej samosprávy 
v roku 2014  mal nastúpiť p. Ján Varga ml. Menovaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva neprišiel. 
Vyjadril sa ústne pri rozhovore so starostkou obce, že neprijíma poslanecký mandát.  
 



Financie 
Kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný. Bežný rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.  
V priebehu roka bol 2-krát zmenený. 
OZ  schválilo  finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev , filiálka Herľany vo výške 4 000 €.  
V roku 2015 bola cirkvi poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 8000 eur na rekonštrukciu kostola 
sv. Petra a Pavla v Herľanoch. Čiastka 4000 eur bola vrátená na účet obce. Schválený finančný príspevok 
bude použitý na vyrovnanie záväzku v zostávajúcej sume 4000 eur. 
- finančný príspevok pre Evanjelickú cirkev a. v. Rankovce vo výške 2500 eur. 
Poskytnuté finančné prostriedky je príjemca povinný použiť do 31. 12. 2018, vyúčtovanie vykonať do 31. 1. 
2019.  

- OZ schválilo spoločnosti MAR-BID – MUDr. Marušiak sponzorský dar na zakúpenie defibrilátora pre 
zdravotné stredisko Bidovce.  
Do speváckej skupiny Herľančanka pribudli členovia - Darina Uchaľová Antonyová a Slavomír Bobaľ. Kvôli 

študijným povinnostiam vystúpili zo skupiny Janka Tóthová, Mirka Vajdová a tiež prestal spievať aj Rasťo 

Tóth.  

Vystúpenia folklórnej skupiny: čepčenia na svadbách, Dargovská ruža Svinica, Deň obce a Deň MPM 

Herľany, Šarišské hradné slávnosti Hrad Šariš, Mesiac úcty k starším Herľany a otvorenie detského ihriska 

Herľany.  

Komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí  

- novozvolení poslanci zložili predpísaný sľub 

- OZ schválilo preplatiť nevyčerpanú dovolenku starostke a poďakovali starostke za doterajšiu spoluprácu 

- odchádzajúca starostka popriala novozvoleným poslancom a novému starostovi veľa úspechov v ich práci 

v ďalších rokoch. 

V komunálnych voľbách bol za nového starostu zvolený Ing. Slavomír Rusnák 

 

 Novozvolení poslanci OZ v Herľanoch - Bertoš Ondrej  (Smer-SD) 
                                               - MVDr. Bogdanovský Marek  (KDH) 
                                             - Kmec Miroslav (Smer-SD) 
                                             - Vajda Dušan (Smer-SD) 
                                             - Ing. Sotáková Mária (KDH)  


