
Uznesenie č. 22 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného dňa  21. apríla 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

B e r i e   n a     v e d o m i e 

1.  Vyhodnotenie  fašiangového plesu  

2.  Plán prác na rok 2017  

3.  Záznam z tvaromiestneho šetrenia susedského sporu na základe sťažnosti p. Márie Harčarikovej, Hertník č. 186 
4. Odstúpenie    Mgr. Ľubomíry Kašprikovej  z  funkcie  riaditeľky   ZŠ s MŠ   Hertník    ukončením   školsklého   roka    
    2016/2017   
5. Odpoveď  Pamiatkového úradu SR, Bratislava vo veci  prehodnotenia ochranného pásma NKP v obci Hertník 
6. Návrh poslanca  OZ p. Slavomíra Geralského na opravu cesty  smerom k smetisku  
 
S c h v a ľ u j e 

1.  Program rokovania (za 7poslancov, 0 proti) 

2. Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva MUDr. Štefana Harčarufku  a overovateľov   zápisnice Slavomíra   
    Geralského a Tomáša Harčarufku (za 7 poslancov, 0 proti) 
 
3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Herrník   k 01.04.2017 (za 7 poslancov, 0 proti) 

4. Odpredaj  pozemku pre p. Stanislava Palšu, Hertník č. 121 parcela  CKN 975  záhrada   o   výmere   30 m2   v cene 
   7,00 €/1 m2 ,  podľa  §  9 a) odst. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991  o majetku obcí  pre  prípad   osobitného   zreteľa, 
   ktorým  je  že  danú   parcelu vlastník už užíva  a prechádza stredom jeho  pozemk   (za 7  poslancov, 0 proti) 

 
5. Rekonštrukcia chodníka  okolo cintorína s použitím asfaltového krytu (za 7  poslancov, 0 proti) 

 
6. Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Hertník (za 7  poslancov, 0 proti) 

7. Odpredaj pozemku pre p. Helenu Berecovú, bytom Barde   jov  parcela   CKN 1037/16 zastávaná plocha o výmere  
    82 m2 podľa GO plánu č. 23/2017 v cene 7,00 €/1 m2 , podľa § 9 a) odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku  
    obcí  pre prípad osobitného zreteľa, ktorým je že danú parcelu vlastník už užíva  (za 7  poslancov, 0 proti). 
 
    U k l a d á 
 
1. Upozorniť   listom   p.  Nikolu  Martičkovú,  bytom   Bardejov, na základe sťažnosti p. Márie Harčarufkovej, Hertník  
    č. 203 na zákaz voľného pohybu psov v chatovej osade a zároveň aj na povinnosť  prihlásenia psov do evidencie        
    na Obecnom úrade Hertník. 

Zodp.: starosta obce 
 
2. Upozorniť  obyvateľov   ulice smerom  na Bartošovce , aby svoje brány do dvora nenechávali otvorené smerom na 
chodník, ale do dvora  nakoľko tak zabraňujú  prechodu občanov po chodníku. 
 

Zodp.: starosta obce 
 

 
 
 
 
Ing. Jozef Semanek 
     starosta obce 


