
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 07.07.2015 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  Ing. Jozef Biľ, poslanec OZ  

                     3.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ  

                     4.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     5.  Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

                     6.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     7.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní:  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce 

 

Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu (Základná škola s MŠ Hertník) 
  4.  Prejednanie správy nezávislého audítora 
  5.  Organizácia futbalového turnaja (12.07.2015) 
  6.  Príprava kultúrneho leta 2015 (Anna-bál 26.07.2015) 
  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.. Po privítaní prítomných predložil program rokovania, ktorý bol   

jednohlasne schválený (za 6 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec Tomáš Harčarufka a za overovateľov 

zápisnice   boli    jednohlasne  schválení    poslanci  obecného   zastupiteľstva   Slavomír Geralský a Marián Kozma 

(za 6 poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu na rok 2015 (Základná škola s materskou školou Hertník) 

 Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou ZŠ s MŠ Hertník  o úpravu rozpočtu na rok 2015. Na 
základe predloženej žiadosti a Návrhu na rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, bol upravený 
rozpočet ZŠ s MŠ  na rok 2015 poslancami jednohlasne schválený (za 6 poslancov, 0 proti). 
  
4.  Prejednanie správy nezávislého audítora 

 Starosta obce  informoval poslancov  obecného zastupiteľstva so Správou  nezávislého audítora (Ing. Marta 
Dvorská,Tehelná 10, 085 01  Bardejov, licencia SKAU č. 361) o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.   
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Bolo poukázané, že účtovná závierka k 31.12.2014 bola zostavená s platnou legislatívou a auditom neboli zistené 
žiadne nedostatky. Poslanci OZ uvedenú správu zobrali na vedomie. 

5.  Organizácia futbalového turnaja (12.07.2015) 
 

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov  o pripravovanom  futbalovom turnaji 
„Čergovský pohár“,  ktorý  bude  organizovať Telovýchovná jednota Hertník  v spolupráci s Obecným   úradom dńa 
12. júla 2015. Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
6.   Príprava kultúrneho leta 2015 (Anna-bál 26.07.2015) 

Starosta obce oboznámil  poslacov, že dňa 26.07.2015 sa  uskutoční v rámci Kultúrneho leta   pri 
rekreačnom zariadení Chata Koliba  pri rybníku Anna-bál. Bol odsúhlasený predaj tomboly v cene 1,00 €, do ktorej 
bude potrebné zabezpečiť  10 až 15 cien. Do tanca bude hrať hudobná skupina  DYNAMIC a pre občanov bude 
pripravený guľáš a malé občerstvenie (za 6 poslancov, 0 proti).  

 
 

7. Rôzne 

 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj pozemku pre RNDr. Annu Biľovú, bytom Hertník č. 84, ktorá 
požiadala o odpredaj parcely č. CKN 1038/7, zastávana plocha o výmere 42 m2 a č. p. CKN 458, zastávaná plocha  
o výmere 238 m2 v kat. území obce Hertník   v cene 7,00 €/1 m2 €,  podľa § 9 a) odst. 8, písm. e) zákona   č.138/1991 
o  majetku  obcí  pre  prípad  osobitného zreteľa  (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj pozemku pre Petra Vaška, bytom Hertník č. 242, ktorý požiadal 
o odpredaj parcely č. 1038/8, zastávaná  plocha o výmere 86 m2  v kat. území obce Hertník   v cene 7,00 €/1 m2 €,  
podľa § 9 a) odst. 8, písm. e) zákona   č.138/1991 o  majetku  obcí  pre  prípad  osobitného zreteľa  (za 6 poslancov, 
0 proti). 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  opravu cesty okolo č.d. 177 a č. 178, ďalej od pošty smerom k 
 č.d. 121 a v prípade dostatku finančných prostriedkov aj opravu cesty od č.d.276 po č. d. 141 a od č. d. 123 po č.d. 
127  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 
Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Tomáša Harčarufku, Hertník č. 202 

o schválenie zmeny otváracích hodín na Chate Koliba. Poslanci OZ schválili otváracie hodiny tak ako boli uvedené 
v žiadosti , ktorá tvorí prílohu zápisnice (za 6 poslancov, 0 proti). 
 

Hlavný kontrolór obce  predložili  Správu z kontrolnej činnosti  za 1. štvrťrok 2015. Následná finančná 

kontrola  podľa zákona č. 502/2001 Z. z.  bola vykonaná na Obecnom úrade Hertník v mesiacoch  január – marec 

2015.   Poslanci OZ  predloženú správu  hlavného kontrolóra, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice zobrali na vedomie. 

 Obecné zastupiteľstvo novelizovalo doposiaľ platné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

z dôvodu  zvýšenia limitu  pokladničnej hotovosti  na Obecnom úrade z  2.500,00 EUR na 3.500,00 EUR. Poslanci 

následne uvedené „zásady“ jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti).       

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie PHaSR na roky 2014-2020, ktorý je potrebný pri podávaní 

žiadosti o dotácie  zo štátneho rozpočtu  a z fondov EÚ (za 6 poslancov, 0 proti).  
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo  vstup  obce do miestnej akčnej skupiny (MAS)  SEKČOV – TOPĽA, o. z. 

za účelom čerpania prostriedkov z programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom 
období 2014-2020 prostredníctvom prístupu LEADER. Poslanci  vstup jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 



7. 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 6 
poslancov, 0 proti). 

 

10. Záver 

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

ukončil. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Slavomír Geralský            ...............................................              

                                         Marián Kozma                 ............................................... 


