
Uznesenie č. 24

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku

zo dňa 24. januára  2014 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku

Berie na vedomie 

1. Kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Čiastočnú správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2013.

3. Prerokovanie  Bezpečnostného  projektu  a Smernice  na  ochranu  osobných  údajov 
v podmienkach Obecného úradu Hertník vypracovaných na základe zákona č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov.

4. Žiadosť p. Jozefa Kravca, bytom Hertník č. 296, 086 42 Hertník o prijatie do pracovného 
pomeru – MČOV Hertník.

5. Žiadosť p. Tomáša Harčarufku, bytom Hertník č. 202, 086 42 Hertník o prenajatie priestorov 
OSTS Hertník – chata Koliba.

6. Žiadosť  Pozemkového  spoločenstva  „Hôrka“  Hertník  o vrátenie  parcely  č.  1194/2  do  jej 
vlastníctva.

7. Zmluvu č. 13014 o poskytnutí dotácie v sume 3.000 € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR uzatvorenú medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Kutuzovova 17, 831 03 
Bratislava 3 a Dobrovoľným hasičským zborom Hertník, 086 42 Hertník

8. Zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  53 760  €  na  financovanie  sociálnej  služby 
v zariadení sociálnych služieb – Domov dôchodcov Hertník, n.o., 086 42 Hertník č. 90.

9. Správu o výške pohľadávok obce Hertník v sume 6 443,26  € ku dňu 31.12.2013.

Schvaľuje

1.  Program rokovania doplnený o bod „ Úprava rozpočtu obce a Základnej školy s materskou 
školou Hertník na rok 2013, Návrh na rozpočtové opatrenie č. 10/2013 k 31.12.2013“ - (za 6 
poslancov, 0 proti).

2.  Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva MUDr. Štefana Harčarufku a overovateľov 
zápisnice Ing. Jozefa Semaneka  a Ing. Jozefa Bogdana, poslancov OZ - (za 6 poslancov, 0 
proti).



3.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 - (za 6 poslancov, 0 proti).

4. Úpravu rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou Hertník na rok 2013 (Rozpočtové 
opatrenie č. 10/2013)  - (za 6 poslancov, 0 proti).

5.  VZN č.  1/2014 o určení  termínu,  miesta a času zápisu detí  do I.  ročníka Základnej školy 
v Hertníku pre školský rok 2014/2015)  - (za 6 poslancov, 0 proti).

6. Termín fašiangového plesu – 01.03.2014, cenu vstupenky – 15 €, cenu tombolového lístka – 1 
€ a zakúpenie hlavnej tomboly na ples v cene 200 €   - (za 4 poslanci, 2 proti).

7. Opravu stolov v sále kultúrneho domu (výmena drevených častí a náter kovových častí) - (za 
6 poslancov, 0 proti).                                       

8.  Žiadosť p. Pavla Semanka, bytom Hertník č. 192, 086 42 Hertník o zohľadnenie zaplatenia 
výšky stočného za II. polrok 2013 z dôvodu poruchy na vodovodnej prípojke  - (za 6 poslancov, 
0 proti).

9. 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“, 
parcelné číslo 1194/2 evidované na LV č. 737 Obce Hertník o výmere 2007 m2, k.ú. Hertník. 
Parcela bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 4653/77-1984 zo dňa 31.10.1977, obec ju 
dlhodobo nevyužívala na účely vyvlastnenia - (za 6 poslancov, 0 proti)

Nesúhlasí

S navýšením výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
Materskej školy Hertník  na jedno dieťa na jeden mesiac pre školský rok 2013/2014.

Ukladá

Komisii  financií,  správy  majetku  a výstavby,  aby  v termíne  do  konca  júna  2014,  zvolala 
vlastníkov pozemkov, parcely registra „E“, parcelné čísla 877, 878 a 879 evidované na LV č. 
1565, k.ú. Hertník za účelom prerokovania výstavby miestnej komunikácie na týchto parcelách.

Hlavnému  kontrolórovi  obce  preveriť  postup  rozviazania  pracovného  pomeru  a prešetrenie 
vyplatenia odstupného  p. Boženy Košutovej, bytom Hertník č. 66, 086 42 Hertník 

Starostovi obce preveriť možnosť získania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v zmysle § 
4 ods. 3 zákona č. 434 z 28. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

Ing. Jozef Kapec

                                                                                                                      starosta obce




