
Uznesenie č. 23

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku

zo dňa 16. decembra  2013 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku

Berie na vedomie 

1. Kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2013.

3. Správu o plnení rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2013 do 30.11.2013 .

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktorý odporúča schváliť rozpočet obce na rok 2014 
a programový rozpočet na roky 2015 a 2016.

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2015 a 2016.

6. Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú medzi Obcou Hertník a Slovak Telekom, 
a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

7. Zmluvu  o prevádzkovaní  verejnej  kanalizácie  Obce  Hertník  č.  53/06  (príloha  -  ročný 
rozpočet  na  rok  2014)  uzavretú  medzi  Obcou  Hertník  a W-Control,  s.r.o.,  Kuzmányho 
5000/1, 058 01 Poprad, prevádzka: Partizánska 687/88, Poprad.

8. Podpísanie Dohody o cezhraničnej spolupráci  medzi Združenou Obcou Zarszyn a Obcou 
Hertník.

9. Oznámenie o nadobudnutí nehnuteľností zapísaných na LV č. 909 v k. ú. Hertník (bývala 
farma Mäsoproduktu),  ktorých  vlastníkom sa stal  p.  Ladislav Kováč,  Tehliarská 3743/5, 
Michalovce. 

10. Zápisnicu o pojednávaní zo súdneho konania zn. 7C/202/2012 (medzi žalobcom p. Albertom 
Sobekom  a spol.,  Hertník  č.  10  a žalovaným  Obcou  Hertník),  ktoré  sa  uskutočnilo  dňa 
04.12.2013 na Okresnom súde v Bardejove a vyjadrenie žalovaného k právnej stránke veci 
zn. 7C/202/2012.

Schvaľuje

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



2.  Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva MUDr. Štefana Harčarufku a overovateľov 
zápisnice Ing. Stanislava Štefančina  a p. Mariána Kozmu, poslancov OZ - (za 7 poslancov, 0 
proti).

3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013 (Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 a č. 8/2013) a úpravu 
rozpočtu ZŠ s MŠ a obce na rok 2013 (Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 a č. 9/2013)  - (za 6 
poslancov, 1 sa zdržal).

4. Opravu prístrešku pri telocvični v areály základnej školy - (za 7 poslancov, 0 proti).

5. Vypracovanie rozpočtu obce na rok 2014 vo forme položiek - príjem 111, 121, 133, 212, 221, 
222, 223, 233, 312, 322, 453, 454, 513 a 514 a výdaj 610, 620, 630, 640, 650, 710 a 820 - (za 7 
poslancov, 0 proti).

6. Vykonávať rozsah zmien rozpočtu starostovi obce a to presuny v rámci jednotlivých položkách 
do výšky 1000 €  - (za 7 poslancov, 0 proti).

 7. Rozpočet obce na rok 2014 - (za 7 poslancov, 0 proti).                                       . 

Celkom  príjmy  702 297  €,  z toho:  bežný  rozpočet  693 297  €,  kapitálový  rozpočet  3000  €, 
finančné operácie, mimorozpočtové príjmy 6000 €.

Celkom výdavky 702 297 €, z toho: bežný rozpočet 671 693 €, kapitálový rozpočet 18 604 €, 
finančné operácie, mimorozpočtové výdavky 12000 €. 

 8.  Zakúpiť 61 kusov vianočných balíčkov pre klientov Integračného zariadenia KOR – GYM 
Hertník - (za 7 poslancov, 0 proti).

 9. Odpustenie poplatku za stočné pre p. Margitu Chomovu, Hertník č. 160- (za 7 poslancov, 0 
proti).

 10. Cenu za stočné na rok 2014 vo výške 0,50 €/m3  - (za 7 poslancov, 0 proti).

Žiada starostu obce

1. Overiť či na nehnuteľnosti (administratívna budova) zapísanej na LV č. 909 v k. ú. Hertník 
(bývala  farma  Mäsoproduktu),  ktorej   vlastníkom  sa  stal  p.  Ladislav  Kováč,  Tehliarská 
3743/5, Michalovce sa nevykonávajú buracie, resp. iné stavebné práce.

Ing. Jozef Kapec

                                                                                                                      starosta obce




