
UZNESENIE č. 32

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku,

konaného dňa 18. marca  2010

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

a) berie na vedomie:

1/  Kontrolu plnenia úloh z ostatného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

2/  Správa o priebehu a vyhodnotení fašiangového plesu

3/  Žiadosť o prijatie do zamestnania pána Františka Harčarufku, Hertník č. 95

4/  Správu  o výsledku  riešenia  sťažnosti  občanov  ohľadom  elektrického  vedenia  zo  strany 

Východoslovenskej distribučnej a. s.

5/  Informáciu o príprave osláv Dňa matiek na deň 9. mája 2010

6/   Žiadosť  Základnej  školy  s materskou  školou  o navýšenie  finančných  prostriedkov.  Uvedené 

nedostatky budú sa riešiť podľa finančných možností obce.  

7/  Informáciu o spoluorganizovaní krajského kola hry ,, Plameň 2010“ , Dobrovoľných požiarnych 

organizácií kraja dňa 19. júna 2010 v Hertníku.

        

b) schvaľuje

1/  Doplnený program rokovania.

2/  Zapisovateľa zasadnutia MUDr. Štefana Harčarufku, poslanca OZ.

3/  Overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Semaneka a Ing. Stanislava Štefančina, poslanca OZ.

4/   Nákup  jednouživateľskej  verzie  operačného  systému  a jednoročný   poplatok  na  zavedenie 

elektronizácie Obecnej knižnice.

5/   Predĺženie  termínu  inventarizácie  zoznamu krojov  a iných  súčastí  krojov  u občanov,  ktorí  sa 

nezúčastňujú nácvikov ani vystúpení v DFS a to do 31. mája 2010.

6/  Ing. Vieru Semanekovú, Herník 140 za kronikárku obce. Zároveň jej bola za túto činnosť schválená 

jednorázová odmena 166 EUR na rok.

7/  Záverečný účet obce Hertník za rok 2009.

8/  Správu o overení súladu záverečného účtu obce s účtovnou závierkou.



9/  Správu o výsledku overenia hospodárskeho výsledku obce.

10/ Preúčtovanie straty výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2009.

11/ Ing. Oľgu Beňovú, Pod Papierňou 24 Bardejov, za audítorku pre obec Hertník na rok 2010.

12/ Programový rozpočet obce Hertník na roky 2010 – 2012.

13/  Zníženie  poplatku  za  stočné  na  50%  pre  pána  Mariána  Tarasovitša,  Hertník  235  z dôvodu 

nemožnosti priameho napojenia sa na kanalizačnú sieť.

14/ Predaj parcely č. 997 v k. ú. Hertník o výmere 13 m2 pre pána Miroslava Kozačka, Hertník 264 

v celkovej cene 34,50 EUR.

15/ Poplatky za používanie Viacúčelového ihriska Hertník od 01.04.2010 takto:

- žiaci do ukončenia Základnej školy Hertník – zdarma

- kolektívne loptové športy – 0,50 EUR/osoba/2hodiny

- tenis – 5 EUR/1hodina

16/  Na  základe  postúpenia  na  vybavenie  zo  strany  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva 

schvaľuje dočasné zatvorenie prevádzky na chate Koliba pri rybníku a to do odstránenia závad.

17/ Zakúpenie záhradného traktora AL-KO T-750 pre potreby obce.

18/ Zamestnanie jedného, dlhodobo nezamestnaného občana na dobu 9 mesiacov v rámci programu.

c) ukladá: 

1/  Starostovi  obce  informovať  Okresný  súd  Bardejov  ohľadom predlženia  termínu  na  schválenie 

prísediaceho súdu za obec Hertník do 30. júna 2010.

                                                                                                   termín:            do najbližšieho zasadnutia 

                                                                                            zodpovedný:    starosta obce       

                                              

2/  Písomné informovať občanov, ktorí prekopali cestu a túto následne nedali do pôvodného stavu, aby 

tieto poruchy na ceste opravili.

                                                                                                     termín:          do 31.03.2010

                                                                                                    zodpovedný:  starosta obce    

3/  Písomné vyzvať víťaza súťaže na rekonštrukciu ZŠ, MŠ a telocvične, aby tak urobil čím skôr a to 

z dôvodu predlžovania termínu začatia rekonštrukčných prác.

                                                                                                      termín:             do 31.03.2010 

                                                                                              zodpovedný:  starosta obce



d) neschvaľuje :

1/ Žiadosť Obecného úradu Bartošovce na prevod nehnuteľnosti.

2/  Zámer vyhlásenia chráneného vtáčieho územia Čergov tak, ako to predložil Krajský úrad životného 

prostredia v Prešove.

                                                                                                         Ing. Václav Kunec
                                                                                                            starosta obce
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