
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 20.08.2015 

 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

        2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu 

                     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 

 

Neprítomný:  Ing., Mgr. Matúš Pataky, kontrolór obce 

 

Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu obce 
  4.  Vyhodnotenie futbalového turnaja a kultúrneho leta 2015 
  5.  Vyhodnotenie ponúk na opravu cesty (pošta,mája) 
  6.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti 
  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. Po privítaní 

poslancov  obecného zastupiteľstva bol predložený 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   Marián Kozma a  Mgr. 

Jozef  Biľ (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Úprava rozpočtu obce 

 Starosta obce  oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce na rok 2015. Na základe predloženého  
návrhu  na rozpočtové opatrenie č. 5/2015, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice bol upravený rozpočet obce na rok 2015. 
Poslanci obecného zastupiteľstva  úpravu rozpočtu obce na rok 2015 schválili  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 V tomto bode programu poslanci OZ prerokovali plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015. Starosta obce 
oboznámil poslancov  o tom ako boli použité finančné prostriedky v príjmovej a vo výdavkovej  časti. Poslanci 
obecného zastupiteľstva predložené plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 zobrali na vedomie. 
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4.  Vyhodnotenie futbalového turnaja a kultúrneho leta 2015 

Starosta obce  predložil obecnému zastupiteľstvu  vyhodnotenie futbalového turnaja a tiež aj vyhodnotenie 
kultúrneho leta 2015. Poukázal ako boli  jednotlivo použité  finančné prostriedky (príjmy a výdavky). Obecné 
zastupiteľstvo  zobralo uvedené vyhodnotenia na vedomie. 

5.  Vyhodnotenie ponúk  na opravu cesty (pošta, mája) 

Obec  Hertník vyhlásila od 03.08. 2015 do 20. 08. 2015 do 10.00 hod. verejnú súťaž na „Opravu MK v Obci 

Hertník“.  Na Obecný úrad boli doručené  tri ponuky a to od RCM TRADE, s.r.o. Prešov, FEJPOL, Jozef Fejerčák, 

Kendice a FEDAN s.r.o. Prešov. Ako najlepšia bola vyhodnotená ponuka  s najnižšou cenou 28.547,88 €  od firmy 

RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, Prešov . Poslanci obecného zastupiteľstva  zobrali uvedené vyhodnotenie na 

vedomie. 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2015. Kontrolná činnosť bude zameraná na: 

- hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami obce podľa zákona č. 138/1991 Z.z. 

- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, rozpočet obce podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 

- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných práv.predpisov vrátane nariadení obce podľa zákona č. 511/1992   Z.z. 

 Obecné zastupiteľstvo  predložený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice  schválilo (za 7 poslancov , 0 proti) 

 

7. Rôzne 

 Starosta obce uviedol, že je potrebné vypracovať aktuálny  Štatút krízového štábu obce, zriadiť  Krízový štáb 

a aktualizovať  zloženie krízového štábu.  Starosta obce navrhol, aby členmi krízového štábu boli poslanci OZ 

a pracovník Obecného úradu Miroslav  Kozáček. Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 

proti). 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou zaradenia DHZ Hertník do  kategórie B celoplošného  

rozmiestnenia síl a prostriedkov  hasičských jednotiek  na území SR. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili   

žiadosť o zaradenie do kategórie B (za 7 poslancov, 0 proti). 

 Ing. Marián Polčin, Hertník č. 154 požiadal Obecný úrad o odkúpenie pozemku č. p. 828/3. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo odpredaj  parcely 828/3 zastávaná plocha  o výmere 80 m2  pre Ing. Mariána Polčina v sume 

7,00 €/1 m2 , podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa (za 7 

poslancov, 0 proti). 

 

 Starosta obce predložil poslancom  na schválenie Dodatok č. 2 k Zmluve  o zvoze a manipulácii odpadu 

uzavretej  medzi Obcou Hertník a Ladislavom Hudákom, Raslavice. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedený 

dodatok jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu kamery so statívom pre potreby obce  (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

 Spoločnosť DOXXbet, s.r.o. so sídlom Kálov 356 doručila  na Obecný úrad Žiadosť o vydanie súhlasného 

stanoviska  na umiestnenie  stávkového terminálu na prevádzke Pohostinstvo – stará krčma, Hertník č. 301. Obecné 

zastupiteľstvo uvedenú žiadosť schválilo  (za 6 poslancov, 1 proti). 
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 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  prevedenie rekonštrukčných prác - očistenie, umytie a následné 

nalakovanie exteriéru chaty, pódia a altánku v   areáli   chaty podľa priloženého rozpočtu v sume 570,00 € predložené 

nájomcom Tomášom Harčarufkom, Hertník č. 202  (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce  vstúpiť do jednania  s  Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou a.s., pobočka Bardejov ohľadom vyčistenia záchytu vody nad obcou. 

  

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:  Marián Kozma           ...............................................              

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


