
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 26. marca 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.  Bc. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu pre ZŠ a MŠ 
  4.  Schválenie záverečného účtu obce a prejednanie výročnej správy za rok 2014 
  5.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 1/2015 (matrika) 
  6.  Vyhodnotenie fašiangového plesu 
  7.  Rôzne  
  8.  Diskusia 
  9.  Návrh na uznesenie 
10.  Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Semanek, ktorý  v úvode privítal 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolóra  obce. Po privítaní prítomných predložil program 

rokovania, ktorý bol   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 Ing. Jozef Bogdan a Slavomír  

Geralský (za 7 poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu pre ZŠ a MŠ 

 Starosta  obce   oboznámil  poslancov   so  žiadosťou   ZŠ  s MŠ  Hertník  o úpravu  rozpočtu  na  rok  2015. 
Prenesené kompetencie (ZŠ) navýšenie o 22.300,01 EUR, ktoré sa týka navýšenia normatívnych  
a nenormatívnych  prostriedkov na rok 2015. 
Originálne kompetencie  (MŠ, ŠJ, ŠKD) navýšenie o 2.472,00 EUR sa týka  navýšenia  vlastných príjmov pre MŠ 
a ŠJ (dobropisy – preplatky za energie) a nenormatívne prostriedky pre 5-ročné deti.  
 Poslanci  obecného zastupiteľstva   žiadosť o úpravu rozpočtu  jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 
proti). 
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4.  Schválenie záverečného účtu obce a  prejednanie  výročnej  správy za rok 2014 

 Starosta obce oboznámil prítomných  so  záverečným účtom obce za rok 2014, ktorý  bol v stanovenej 
lehote zverejnený na webovej stránke obce a  s výročnou správou za rok 2014. Hlavný kontrolór obce predložil  
k návrhu záverečného účtu obce Hertník odborné stanovisko. Záverečný účet obce bol  bez výhrad s odporučaním 
hlavného kontrolóra obce poslancami  jednohlasne schválený (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

5. Prejednanie  rozpočtového opatrenia č. 1/2015 (matrika) 
 
 Starosta obce oboznámil  poslancov  s rozpočtovým opatrením č. 1/2015 zo dňa 31.1.2015, ktoré bolo 
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2, písm. a) až c)  a ods. 3 zákona č. č.583/2004 o rozpočtových pravidlách  
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týka sa  zvýšenia   výdavkov : 
REGOP evidencia obyvateľstva  o 4,24 € a Matričná činnosť  o 8,61 €.   
Uvedené rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice a obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie. 
 
 
6. Vyhodnotenie fašiangového plesu 
 
 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vyhodnotenie  fašiangového plesu, ktorý sa konal  dňa  14. 
februára 2015.  Poukázal  ako  boli jednotlivo použité finančné prostriedky (príjmy a výdavky). Obecné zastupiteľstvo  
zobralo  uvedené vyhodnotenie  na vedomie. 
 
 
7.   Rôzne 

 V záujme skvalitňovania činnosti obecného zastupiteľstva a Obecného úradu v Hertníku  starosta obce 
predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na rozdelenie  obce  na 8 častí   pre starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva, prostredníctvom ktorých  bude možné od občanov získavať  požiadavky a návrhy na 
riešenie problémov  a odstraňovanie nedostatkov v obci. Uvedený návrh, ktorí  tvorí prílohu tejto zápisnice poslanci 
jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce jednať  o odkúpení pozemku v kat. území obce 
Hertník č. parcely 394/2  od p. Marty Kohútovej, Hertník č. 272. Za odkúpenie pozemku hlasovali všetci poslanci  (za 
7 poslancov, 0 proti) 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na rozpočtové opatrenie č. 2/2015, ktoré sa týka 
refinancovania úveru v Prima banke Slovensko. Za uvedený návrh hlasovali všetci poslanci (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Na východoslovenskú  vodárenskú spoločnosť, a.s. závod Bardejov bola zaslaná zo strany Obecného úradu 
Hertník žiadosť týkajúca sa rozšírenia vodovodu v časti Pastevník, smerom na Bartošovce a to z dôvodu  začatia 
novej IBV. Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú starostu obce, aby odpovedal  na stanovisko 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. závod Bardejov, aby predmetné rozšírenie vodovodu zaradila 
vodárenská spoločnosť  do plánu  pre rok 2016  a následne po vybavení  príslušných povolení mohla začať 
s realizáciou v roku  2017. 
   
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie,  že na Ministerstvo financií SR bola   zaslaná  žiadosť 
o poskytnutie  dotácie na akciu „Spoločný chodník pre peších  a cyklistov“  a to v časti obce od Lesnej správy  
smerom okolo ihriska. 



- 3 - 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje plat starostu obce, ktorý je stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca  v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov  Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku 1,98  v súlade so zákonom č. 154 zo 17.05.2011.  Priemerná  mesačná mzda v roku 2014 
dosiahla 858 €.  Plat starostu obce  bude  1.699,00 € s nulovým navýšením (za 7 poslancov, 0 proti).  
 
 Ing. Arch. Marek Polák, bytom  Bardejov, ul. Komenského 45  požiadal obecný úrad o výmenu  časti 
pozemku  podľa  GO plánu č. 30/2013 č. p. 1077/10 o výmere 91 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce a križuje jeho 
pozemok za parcelu č. 1230/4 o výmere 100  m2, ktorá je v jeho vlastníctve a nachádza sa  v blízkosti cestnej 
komunikácie. Výmenu  uvedenej parcely žiada z dôvodu  plánovanej výstavby rodinného domu. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje výmenu uvedenej parcely a poveruje starostu obce rokovať o výmene aj s  vlastníkmi 
susedných parciel (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre RNDr. Annu Biľovú, bytom Hertník č. 84, ktorá 
požiadala  o odpredaj parcely v kat. území obce Hertník č.p. CKN 458, po vytvorení GO plánu s uvedením skutočnej 
výmery pozemku a poveruje starostu obce rokovať o cene za  odpredaj uvedenej parcely  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výške neuhradených  pohľadávok  
k 31.12.2014. Uvedenú informáciu berú poslanci na vedomie. 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie osláv  Dňa matiek v našej obci na  24. mája 2015 s programom, 
v ktorom vystúpi JDS, ZŠ s MŠ Hertník a DFS Hertník. (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce vstúpiť do jednania ohľadom opravy cesty smerom na 
skládku TKO s konateľmi   firiem Agro Čergov s.r.o. Raslavice, E Bio-Group a.s. Bratislava a Ekočergov a.s.  
Bartošovce. 
 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu  hlavného kontrolóra  obce o kontrolnej činnosti za rok 
2014. 
 
8. Diskusia 

V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva.  

9.  Návrh na uznesenie  

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

10. Záver 

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

ukončil. 

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

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jozef Bogdan         ...............................................              

                                        Slavomír  Geralský        ............................................... 


