
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 17. januára 2015 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

                     3.  Ing. Jozef Biľ, poslanec OZ  

                     4.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ  

                     5.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     6.  Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

                     7.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     8.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

                     9.  Ing., Mgr. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2015 
4. Úprava rozpočtu obce za rok 2014 (opatrenie 11/2014) 
5. Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Semanek. Po privítaní 

poslancov  obecného zastupiteľstva a kontrolóra  obce bol predložený program rokovania jednohlasne schválený (za 

7 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec MUDr. Štefan Harčarufka a za 

overovateľov zápisnice boli jednohlasne schválení poslanci obecného zastupiteľstva Marián Kozma a Mgr. Jozef Biľ 

(za 7 poslancov, 0 proti). 

3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015  

 Hlavný kontrolór obce  predložil starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu na schválenie  plán kontrolnej 
činnosti  na I. polrok  2015, ktorý je zameraný na kontrolu: 

-  hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami obce podľa zákona č. 138/1991 Z.z. 
-  kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, rozpočet obce  podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 
-  kontrola dodržiavanie všeobecne záväzných  právnych predpisov vrátane nariadení obce podľa zákona č. 511/1992  
   Z.z. 
 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
 1.  Inventarizácia pokladničnej hotovosti za I. a II. Q 2015 
 2.  Kontrola príjmov a výdavkov obce za I. a II. Q 2015 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
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 3.  Kontrola plnenia rozpočtu  obce za I. a II.  Q 2015 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. – zákon  
                   o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy 
 4.  Kontrola  bankových výpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok obce 
 5.  Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001  Z.z. – normatívne finančné prostriedky  a vlastné  
                    príjmy, MŠ a ZŠ,  účelové využitie  finančných prostriedkov  MŠ čerpaných z podielových daní obce za I.  
                   polrok 2015 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 
 6.  Následná finančná kontrola podľa zákona  č. 502/2011 Z. z.  za  I. polrok   2015   v   Domove dôchodcov   
                    Hertník, n. o.  –   využitie   dotácie   MPSVaR   podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní   sociálnych  
                    služieb v znení neskorších predpisov 
 7.  Ostatné úlohy podľa uznesenia OZ 
Obecné zastupiteľstvo predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 schválilo (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
4.  Úprava rozpočtu  obce za rok 2014 (opatrenie 11/2014) 

 Starosta obce  oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu za rok 2014. Na základe  predloženého návrhu na 
rozpočtové opatrenie č. 11/2014 k 31. 12. 2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice,  bol upravený  rozpočet  ZŠ s MŠ 
za rok 2014  poslancami  jednohlasne  schválený (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

5.  Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

 Starosta obce  informoval  poslancov, že dňa 14. februára 2015 sa  plánuje  uskutočnenie fašiangového 
plesu v sále  kultúrneho domu so začiatkom o 19.00 hod.. Poslanci odsúhlasili termín konania fašiangového plesu, 
cenu vstupenky pre jednu osobu  vo výške 15,00 €, cenu tombolového lístka 1,00 € a zakúpenie hlavnej  ceny do 
tomboly obcou maximálne  do výšky 300,00 € (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

6.   Rôzne 

 Starosta obce oboznámil  prítomných poslancov so zámennou zmluvou medzi   Obcou Hertník a p. Annou 
Fertaľovou, Kľušov na základe geometrického plánu č. 64/2015 zo dňa 12.01.2015 . 
Obecné zastupiteľstvo uvedenú zámennú zmluvu schválilo (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom  refinancovania   investičného úveru v Prima Banke Slovensko  
z roku 2010 (Zmluva o úvere č. 37/073/10 z 18.10.2010) v inej banke za výhodnejších podmienok. Poslanci 
obecného zastupiteľstva  súhlasili s prijatím nového úveru vo výške  158.000,00 €, ktorý bude zabezpečený  
blankozmenkou obce a  bude použitý  na celkové splatenie úveru v Prima Banke Slovensko. 
Uvedený návrh poslanci jednohlasne  schválili  (za 7 poslancov, 0 proti). 
  
 Poslanci   obecného zastupiteľstva  sa  zaoberali   prevodom majetku obce  z dôvodu  hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9 a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov – odpredajom pozemku, 
parcela č. 1194/2 vedená  na LV č. 737 Obec Hertník o výmere 2007 m2  v kat. území obce Hertník  Pozemkovému 
spoločenstvu  „Hôrka“.  Parcela bola  vyvlastnená  na základe  Rozhodnutia č. 4653/77-1984 zo dňa 31. 10. 1977. 
Obec uvedenú parcelu dlhodobo nevyužívala na účel , na ktorý bola vyvlastnená. 
Obecné zastupiteľstvo  schváľuje odpredaj uvedenej parcely Pozemkovému spoločenstvo Hôrka v cene 1,00 € (za 7 
poslancov, 0 proti). 
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 Starosta obce predložil poslancom  OZ na schválenie Program odpadového hospodárstva  ObceHertník, 
ktorý poslanci jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo  navrhlo za člena rady školy  namiesto  Ing. Jozefa Semaneka, ktorý je starostom 
obce  p. Slavomíra  Geralského. Uvedený návrh poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili (za 7 
poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s podaním žiadosti na Pozemkový úrad Bardejov vo veci začatia 
pozemkových úprav v obci Hertník (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p. Jozefa Kravca, Hertník č. 296 o prijatie do zamestnania  ako 
údržbára na miestnej čističke odpadových vôd.  Podľa interných pokynov  na obsluhu miestnej čističky odpadových 
vôd  je  potrebný  jeden pracovník v rozsahu priemerne 3 – 4 hod. denne. Z uvedeného dôvodu poslanci obecného 
zastupiteľstva žiadosť p. Jozefa Kravca   zamietli  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 
7. Diskusia 

V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva.  

 

10.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili (za 7 
poslancov, 0 proti). 

 

11. Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

                                                                                                                      ............................................................ 
                          Ing. Jozef Semanek   
                                             

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Marián Kozma       ...............................................              

                                        Mgr. Jozef Biľ        ............................................... 

 



 


