
Uznesenie č. 20 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

zo dňa 21. júna  2013  

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

Berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Informáciu o doriešení problému likvidácie chemických látok v ZŠ s MŠ Hertník 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013  

4. Správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013 

5. Správu hlavného kontrolóra obce za I. štvrťrok 2013 

6. Oznámenie o výsledku prehodnotenia úveru od Prima banky – Dexia Komunál univerzálny úver č. 37/073/10   

7. Oboznámenie navrhovateľa p. Alberta Sobeka, Hertník č. 10 ku konaniu sp. zn. 7C/202/2012 – návrh k súdu na 

výzvu odporcovi k formulovaniu prípadných odporcových otázok pre znaleckú organizáciu 

8. Upozornenie na závady v dopravnom značení - križovatka cesty III/54509 a miestnych komunikácií pri Obecnom 

úrade 

9. Riešenie usporiadania parciel pre záhumienky v lokalite „Za joby“  

Schvaľuje 

1.  Program rokovania - (za 5 poslancov, 0 proti) 

2. Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Semaneka a overovateľov zápisnice Ing. Jozefa 

Bogdana  a p. Mariána Kozmu, poslancov OZ - (za 5 poslancov, 0 proti) 

3.  Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad na návrh hlavného kontrolóra obce - (za 5 poslancov, 0 proti) 

4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013 (Rozpočtové opatrenie č. 2/2013) a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ a obce na rok 

2013 (Rozpočtové opatrenie č. 3/2013)  - (za 4 poslanci, 1 sa zdržal) 

5. Zámer predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - parcela registra „C“ č. 687 vedená na LV č. 737 Obce 

Hertník o výmere 509 m2 v k. ú. Hertník. Parcela bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 3238/1979-1100 zo dňa 

12.10.1979, obec ju dlhodobo nevyužíva - (za 5 poslancov, 0 proti) 

6. Zámer predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - parcela registra „C“ č. 690/2, vedená na LV č. 737 Obce 

Hertník o výmere 245 m2 v k. ú. Hertník. Parcela bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 3238/1979-1100 zo dňa 

12.10.1979,  obec ju dlhodobo nevyužíva - (za 5 poslancov, 0 proti) 

7. Zámer predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - parcela č. 1077/10 o výmere 71 m2 v k. ú. Hertník vedená 

ako cesta, ktorú obec dlhodobo nevyužíva - (za 5 poslancov, 0 proti) 



8. Zámer predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - parcela č. 1037/10 o výmere 21 m2 v k. ú. Hertník, ktorú 

obec dlhodobo nevyužíva - (za 5 poslancov, 0 proti) 

9. Doplniť všeobecné záväzne nariadenie obce o opatrenia proti škodlivým činiteľom (burinám) v zmysle platných 

právnych predpisov  - (za 5 poslancov, 0 proti) 

10. Zakúpiť výpočtovú techniku pre potreby obecného úradu  - (za 5 poslancov, 0 proti) 

11. Poskytnúť finančný príspevok vo výške 50 € na vydanie knižnej publikácie „ Zabudnutí hrdinovia protitureckých 

bojov“  – (za 5 poslancov, 0 proti) 

12. Plat starostu obce vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok navýšený o 8 % čo činí 

1 722 € - (za 3 poslanci, 1 proti, 1 sa zdržal) 

13. V rámci kultúrneho leta 2013 vykonať 2 nedeľné vystúpenia v mesiaci júl a 2 nedeľné vystúpenia v mesiaci august 

- (za 5 poslancov, 0 proti) 

14. Vykonať náter strechy Domu nádeje a Obecného úradu za cenu 2 €/m2 – (za 3 poslanci, 2 proti) 

Žiada starostu obce 

1. Prehodnotiť zmluvu o najme priestorov medzi Obcou Hertník a Slovak Telekom z dôvodu umiestnenia paraboly na 

budove Domu služieb - (za 5 poslancov, 0 proti) 

2.  Uskutočniť výrub nežiaducich a poškodených stromov v areáli ZŠ s MŠ Hertník  - (za 5 poslancov, 0 proti) 

3.  Vykonať v regióne obhliadku cintorínov za účelom preverenia možnosti pochovávania bez náhrobných kameňov - 

(za 5 poslancov, 0 proti) 

4.  V rozpočte obce na rok 2014  uvažovať s kúpou traktora - (za 4 poslanci, 1 sa zdržal) 

5. Vypracovať nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom 

Obcou Hertník a nájomcom Obchodno – stavebné – technické služby Hertník o nájme budovy Chata Koliba- (za 5 

poslancov, 0 proti) 

6. Zvolať komisiu financií, správy majetku a výstavby za účelom prehodnotenia modernizácie verejného osvetlenia 

obce  LED svietidlami - (za 5 poslancov, 0 proti) 

 

 

 

        Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                      starosta obce 



 


