
Uznesenie č. 22 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

zo dňa 25. októbra  2013  

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

 

Berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Správu o plnení rozpočtu obce za obdobie január - september 2013 

3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 zo dňa 30.09.2013a Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 k 24.10.2013  

4. Správu o vyhodnotení stretnutia s dôchodcami konaného dňa 20.10.2013  

 

Schvaľuje 

1.  Program rokovania - (za 6 poslancov, 0 proti) 

2. Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva MUDr. Štefana Harčarufku a overovateľov zápisnice Ing. 

Václava  Kuneca  a Ing. Rudolfa Palšu, poslancov OZ - (za 6 poslancov, 0 proti) 

3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2013 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných 

priestranstiev na území Obce Hertník - (za 6 poslancov, 0 proti) 

4. Výmenu jednej vetvy verejného osvetlenia úspornými LED svietidlami napojenú na RVO pri kostole, ktorú vykoná 

firma O.S.V.O Prešov, s.r.o, Družstevná 40/7173, 080 06 Prešov. Celková suma 6 818,76 €  za výmenu jednej vetvy 

verejného osvetlenia (31 ks svietidiel) bude uhradená v 6 mesačných splátkach po ukončení diela - (za 6 poslancov, 

0 proti) 

5. Pracovnú dobu pre kadernícky salón ANAJ, Anna Kseničová, Hertník č. 96, 086 42 Hertník v dňoch od pondelka 

do soboty podľa prijatých objednávok- (za 6 poslancov, 0 proti) 

6. Predložený návrh kroniky za roky 2010, 2011 a 2012 - (za 6 poslancov, 0 proti) 

7. Žiadosť firmy JUNIOR GAME spol. s.r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska 

k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového terminálu v mieste prevádzky „U medveďa“, Hertník č. 181, 086 42 

Hertník - (za 3 poslanci, 2 poslanci sa zdržali, 1 bol proti) 

 

Neschvaľuje 

1. Žiadosť PaedDr. Jolany Janičkárovej, Nižná Kamenica 99, 044 45 Bidovce o poskytnutie finančnej pomoci 

na vydanie monografie o šľachtickom rode Forgáčovcov   – ( za 0 poslancov, proti 6 poslancov) 

2. Žiadosť firmy SLIVLES, s.r.o., Exnárova 10, 080 01 Prešov o prenájom rybníka a chaty Koliba - ( za 0 

poslancov, proti 6 poslancov) 



Ukladá 

Predsedovi komisie financií, správy majetku a výstavby Ing. Jozefovi Semanekovi zvolať komisiu za účelom 

prerokovania formy prevádzkovania OSTS Hertník. 

  

                                    Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                       starosta obce 

 

 


