
Uznesenie č. 34
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku

zo dňa 3. augusta 2010

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku

a/ Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia úloh z ostatného zasadnutia OZ
2.  Informáciu  starostu  obce  o vydaní  a zmenách  organizačného  poriadku 
obecného úradu Hertník
3. Informáciu starostu obce o priebehu a vyhodnotení krajského kola hry Plameň 
2010, ktoré sa uskutočnilo v Hertníku 19. júna 2010 
4. Správu kontrolórky obce za 1. polrok 2010
5. Informáciu starostu obce o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení skládky 
NNO – Hertník – Bartošovce – rozšírenie skládky

b/ Schvaľuje:

 1. Program rokovania
 2.  Zapisovateľa  zasadnutia  MUDr.  Štefana  Harčarufku  a overovateľov 
zápisnice p. Dušana Biľa a Antona Chomu, poslancov OZ
 3. Správu o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2010
 4. Rozpočtové opatrenia č. 1/2010, č. 2/2010, č. 3/2010 a č. 4/2010
 5. Štatút obce Hertník
 6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hertník
 7.  Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  obce  Hertník 
a volených orgánov obce Hertník
 8. Obecné zastupiteľstvo v Hertníku podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov určuje, že vo 
volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Hertník vykonávať funkciu 
v plnom rozsahu /na plný úväzok/.
 9.  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hertník  v súlade  s  §  11  ods.  3  zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje počet 
sedem poslancov obce Hertník v novom volebnom období rokov 2010-2014.
10. Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2010
11. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Hertník
12. Schvaľuje sumu 700,- € speváckej skupine na recipročný družobný zájazd 
do Slovinska 



c/  Ukladá:

1. Riaditeľovi / riaditeľke / ZŠ s MŠ / v Hertníku nutnosť konzultácie použitia 
finančných  prostriedkov  nad  200,-  €  so  starostom  obce  a to  v prípadoch 
materiálnych, alebo investičných výdavkov

                                                                Termín:             ihneď a stály
                                                                           Zodpovedný:    starosta obce

2.  Starostovi  obce  predkladať  na  každé  zasadnutie  zastupiteľstva  správu 
o hospodárení Chata Rybník za predošlé obdobie
 
                                                                 Termín:              stály
                                                                           Zodpovedný:     starosta obce

3. Starostovi obce dohodnúť opatrenia na zníženie nákladov vo FO TJ Čergov 
Hertník s predsedom uvedenej organizácie

                                                                 Termín:              do 15. augusta 2010 
                                                                            Zodpovedný:     starosta obce

4. Starostovi  obce urobiť výberové konanie v zmysle zákona č.  25/2006 Z.z. 
o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  na 
rekonštrukciu časti miestnych komunikácií v obci Hertník

                                                                            Termín:              do 15. augusta 2010 
                                                                            Zodpovedný:     starosta obce

5. Starostovi obce zistiť podmienky poskytnutia úveru v Dexia banke pre účely 
opravy miestnych komunikácii

                                                                             Termín:            do 10. augusta 2010
                                                                             Zodpovedný:    starosta obce

6. Starostovi obce upraviť otváracie dni na Chate Rybník počas mesiacov august 
až  september  v dňoch  štvrtok  až  nedeľa.  V dňoch  pondelok  až  streda  bude 
prevádzka zatvorená

                                                                   Termín:             od 4. augusta 2010
                                                                              Zodpovedný:    starosta obce


