
Uznesenie č. 28 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

zo dňa 30. septembra  2014  

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

Berie na vedomie  

1. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013. 

2. Správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za I. polrok 2014. 

3. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2014. 

4. Spracovaný harmonogram organizačno-technického zabezpečenia komunálnych volieb na podmienky Obce 

Hertník.  

5. Zápisnicu z prvého zasadnutia Miestnej volebnej komisie v Hertníku konaného dňa 26.09.2014 

6. Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2014 o 15.00 hod. 

v sále kultúrneho domu Hertník 

7. Opakovanú žiadosť p. Alberta Palšu, bytom Hertník č. 157, 086 42 Hertník o uzatvorenie zmluvy o zámene 

pozemkov. 

8. Zápisnicu o pojednávaní Okresného súdu Bardejov zo dňa 25.09.2014, spisová  zn. 7C/202/2012 medzi 

navrhovateľom: Albertom Sobekom a spol., Hertník č.10 a odporcom: Obcou Hertník  

9. Správu o vyúčtovaní rekonštrukčných prác na chate Koliba. Rozhodnutie o správnosti vyúčtovania sa uskutoční 

po vykonanej obhliadke dňa 14.10.2014 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hertníku   

10. Správu o výške neuhradených pohľadávok Obce Hertník z 31.12.2013 ku dňu 30.09.2014 v sume 259,17  € 

11. Rozhodnutie poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Rudolfa Palšu, že sa ako zástupca Obce Hertník vzdáva 

funkcie člena predstavenstva Ekočergov, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce 

12. Návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Bogdana vstúpiť do jednania s dotknutými firmami za 

účelom  opravy cesty smerom od hlavnej cesty ku firme Ekočergov, a.s., Skládka odpadov Bartošovce  

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. Jozefa Semaneka, poslancov OZ - (za 7 poslancov, 0 proti). 

3. Úpravu rozpočtu Obce Hertník na rok 2014 -  ( Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 k 22.07.2014, rozpočtové opatrenie 

č. 5/2014 k 31.07.2014 a rozpočtové opatrenie č. 6 k 30.09.2014) - (za 7 poslancov, 0 proti). 

4. Utvoriť jeden volebný okrsok, volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu a miesta na vylepovanie volebných 

plagátov a iných nosičov informácií (vývesné tabule v areály obecného úradu a pri zástavkách SAD) - (za 7 

poslancov, 0 proti).  

5. Finančný príspevok vo výške 1 600 € pre DFSK Hertník z dôvodu zabezpečenia 10 kusov novej krojovej výbavy 

pre mužskú zložku (košeľa + nohavice) - (za 7 poslancov, 0 proti). 

 



6. Finančný príspevok vo výške 1 660 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Hertník z dôvodu opravy prenosnej motorovej 

striekačky PS 12 - (za 7 poslancov, 0 proti). 

7. Žiadosť Anny Kováčovej, bytom Bartošovce 180 - povolenie prevádzky espresa u Kováča, Hertník 181 

a prevádzkovej doby – (za 4 poslanci, 2 proti, 1 sa zdržal) 

8. Žiadosť Tomáša Harčarufku, bytom Hertník 202 – určenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne Chata 

Koliba, Mašinárová lúka, 086 42 Hertník- (za 7 poslancov, 0 proti). 

9. Základný plat starostu obce v sume 1 632 €, ktorý je stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok 2013 

(824 €) a násobku 1,98 - (za 4 poslanci, 2 proti, 1 sa zdržal) 

Neschvaľuje 

Návrh starostu obce, aby sa prístupová cesta k Domu nádeje a chodník v hornej časti cintorína zhotovili asfaltovým 

povrchom. 

. 

                                                                   Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                      starosta obce 

 


