
Uznesenie č. 26 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

zo dňa 06. júna  2014  

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

Berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Zápisnicu zo zasadnutia komisie financií, správy majetku a výstavby zo dňa 15.05.2014 z prerokovania plánu 

výstavby miestnej komunikácie a  rodinných domov v k.u. Hertník , územná časť Pastevník. 

3. Správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2014. 

4. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014. 

5. Oznámenie o výsledku prehodnotenia úveru uzatvorenej Zmluvy o úvere (Dexia Komunál univerzálny úver) č. 

37/073/10 a nesúhlasí s jeho navýšením.  

6. Žiadosť p. Miroslava Mizlu, bytom Hertník č. 153, 086 42 Hertník o prijatie do zamestnania na M ČOV. 

7. Žiadosť p. Jána Bogdaníka, bytom Hertník č. 70, 086 42 Hertník o prijatie do zamestnania na M ČOV. 

8. Žiadosť p. Václava Harčarufku, bytom Hertník č. 202, 086 42 Hertník o prijatie do zamestnania na M ČOV. 

9. Žiadosť p. Alberta Palšu, bytom Hertník č. 157, 086 42 Hertník o uzatvorenie zmluvy o zámene pozemkov. 

10. Žiadosť p. Anny Kozákovej, bytom Hertník č. 161, 086 42 Hertník o uzatvorenie zmluvy o zámene pozemkov. 

11. Rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, Dlhý rad 16, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ- OSZP-

2014/004090-002 Pet, ktorým schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Hertník na roky 2011 - 2015.  

12. Správu o výške neuhradených pohľadávok obce Hertník z 31.12.2013 ku dňu 05.06.2014 v sume 303,07  € 

13. Predložený projekt úpravy NN siete v obci. 

14. Priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 vo výške 824 €. 

Schvaľuje 

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

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

Václava Kuneca a Mariána Kozmu, poslancov OZ - (za 7 poslancov, 0 proti). 

3. Zmenu územného plánu s vytvorením cesty cez parcely C-KN 1078/13 a 1078/14 v k.ú Hertník, územná časť 

Pastevník - (za 7 poslancov, 0 proti). 

4.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 - (za 7 poslancov, 0 proti). 

5. Úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hertník na rok 2014 ( Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 k 30.06.2014) - (za 7 

poslancov, 0 proti).  

6. Zmluvu o prenájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov 

medzi prenajímateľom Obcou Hertník (zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Kapecom) a nájomcom (Tomáš 

Harčarufka, 086 42 Hertník č. 202). Cena nájmu je určená 230 € mesačne s odrátaním nákladov na stavebné úpravy 

v sume 1800 €, s účinnosťou od 01.07.2014. Jedná sa o nebytové priestory chaty Koliba, altánku, pódia, tanečného 

parketu, vodnej nádrže a jej okolia  -  (za 7 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. C KN 1174/42 o výmere 155 m2 (uvedená 

parcela je oddelená geometrickým plánom č. 37/2014 zo dňa 22.05.2014 od pôvodnej parcely C KN č. 1174/1 

vedenej na liste vlastníctva č. 737 v k. ú. Hertník). Obec túto parcelu dlhodobo nevyužíva - (za 7 poslancov, 0 proti). 

8. Zmluvu o nájme časti nehnuteľností a nájme nebytových priestorov č. 2014020519 uzavretú v zmysle zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

prenajímateľom Obcou Hertník (zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Kapecom) a nájomcom WI-NET s.r.o., 

Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice (zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Goliašom). Jedná sa o vyhradené miesto na 

komíne budovy obecného úradu. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za užívanie časti nehnuteľností, ktorou je 

poskytovanie vysokorýchlostného internetu o rýchlosti paušálu N SPEED 2 s ročnou hodnotou 180 € - (za 7 

poslancov, 0 proti). 

9.  Rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014-2018 - na plný úväzok -  (za 7 poslancov, 0 proti). 

10.  Počet poslancov obce Hertník na volebné obdobie 2014 – 2018 v počte 7 - (za 7 poslancov, 0 proti). 

11. Uhradiť polovičnú sumu cestovného z výletu detí MŠ Hertník konaného dňa 06.06.2014 - (za 7 poslancov, 0 

proti). 

12.  Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov – odpredaj pozemku, parcela registra „C“ č. 1194/2 vedená na LV č. 737 

Obce Hertník o výmere 2007 m2 v k. ú. Hertník Pozemkovému spoločenstvu „Hôrka“ Hertník za cenu 1 €. Parcela 

bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 4653/77-1984 zo dňa 31.10.1977, obec ju dlhodobo nevyužila na účel, 

na ktorý bola vyvlastnená (výstavba chát) -  (za 7 poslancov, 0 proti).  

Neschvaľuje 

Sponzorsky príspevok na podporu Šarišských slávností v Raslaviciach konaných v dňoch 20. – 22.júna 2014  

Navrhuje 

Obci Hertník odkúpiť od p. Alberta Palšu parcelu vedenú v katastrálnej mape pod E KN č.103. K uzatvoreniu zmluvy o 

zámene pozemkov v obci Hertník vedenej v katastrálnej mape pod č. 103 a časti parcely č. 832 susediacej s parcelou 

č. 836 môže dôjsť iba v prípade vysporiadania prístupovej cesty k rodinným domom za areálom ZŠ Hertník, tak ako je 

uvedené v Zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku (v bode 10), ktoré sa konalo dňa 27. marca 

2014 -  (za 7 poslancov, 0 proti). 

Obci Hertník odkúpiť od p. Anny Kozákovej parcelu vedenú v katastrálnej mape pod EKN č. 115/1. K uzatvoreniu 

zmluvy o zámene pozemkov v obci Hertník vedenej v katastrálnej mape pod č. 115/1 a časti parcely č. 832 môže 

dôjsť iba v prípade vysporiadania prístupovej cesty k rodinným domom za areálom ZŠ Hertník, tak ako je uvedené v 

Zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku (v bode 10), ktoré sa konalo dňa 27. marca 2014 -  (za 7 

poslancov, 0 proti). 

                                                                   Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                      starosta obce 



 


