
Uznesenie č. 30 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

zo dňa 28. novembra  2014  

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

Berie na vedomie  

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

2. Plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2014. 

3. Žiadosti p. Jozefa Marinčina, bytom Hertník č. 156 tykajúce sa prešetrenia nesprávneho osadenia plotu a 

odkapových žľabov a snehových zábran na dome jeho suseda p. Alberta Palšu, bytom Hertník č. 157  

4. Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

o vydanie potvrdenia či pozemky v k.ú. Hertník, parcely KN C č. 1108/11 a 1108/12 sú určené na zastavanie. 

5. Usmernenie firmy W-CONTROL s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad o výške stočného na rok 2015.  

6. Zmluvu medzi Obcou Hertník a DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 

o poskytnutí 4 ks výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a aplikačného softvéru.  

Schvaľuje 

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

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

Kozmu a Ing. Jozefa Semaneka, poslancov OZ - (za 6 poslancov, 0 proti). 

3. Návrhy na rozpočtové opatrenie obce č. 7/2014 k 14.10.2014, rozpočtové opatrenie č. 8/2014 k 22.10.2014, 

rozpočtové opatrenie č. 9 k 30.11.2014 a rozpočtové opatrenie obce a ZŠ s MŠ č. 10/2014 k 30.11.2014 - (za 6 

poslancov, 0 proti). 

4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch na území Obce Hertník - (za 6 poslancov, 0 proti).  

5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

Obce Hertník – (za 6 poslancov, 0 proti). 

6. Návrh rozpočtu Obce Hertník na rok 2015 – (za 5 poslancov, 1 proti). 

7. Preplatiť starostovi obce nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 – (za 6 poslancov, 0 proti). 

8. Zakúpiť 61 kusov vianočných balíčkov pre klientov Integračného zariadenia KOR-GYM, n.o. Hertník v celkovej 

sume 200 € – (za 6 poslancov, 0 proti). 

9..Žiadosť ZŠ s MŠ Hertník o preklasifikáciu bežných finančných prostriedkov rozpočtu obce na kapitálové finančné 

prostriedky v sume 2 538 € – (za 6 poslancov, 0 proti). 

10. Súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia pre firmu SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice – 

k návrhu uloženia optického káblu v ochrannom pásme železnice na trase Prešov - Kapušany – Bardejov – (za 6 

poslancov, 0 proti). 



11. Za člena predstavenstva Ekočergov, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce zástupcu Obce Hertník, 

poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Semaneka – (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 

 

                                                                   Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                      starosta obce 

 


