
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 09. 10. 2015 

 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

        2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu 

                     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  

 

Neprítomný:   Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

 

Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Predloženie konsolidovanej účtovnej závierky 
  4.  Vyhodnotenie prác na oprave ciest v obci 
  5.  Príprava posedenia s dôchodcami 
  6.  Rôzne 
  9.  Diskusia 
10.  Návrh na uznesenie 
11.  Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

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

poslancov  obecného zastupiteľstva starosta obce 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 MUDr. Štefan Harčarufka a za 

overovateľov zápisnice   boli    jednohlasne  schválení    poslanci  obecného   zastupiteľstva   Ing. Jozef Bogdan 

a Tomáš Harčarufka (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Predloženie konsolidovanej účtovnej závierky 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu nezávislého  audítora (Ing. Marta Dvorská, Tehelná 
10, Bardejov) o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014. 
 Účtovná závierka bola zostavená v súlade s platnou legislatívou a pozostáva z týchto častí: 
- Konsolidovaná súvaha k 31.12.2014 (Kons S UJ VS Úč 1-01) 
- Konsolidovaný výkaz ziskov a strát  k 31.12.2014 (Kons VZaS UJ Úč 2-01) 
- Konsolidované poznámky k 31.12.2014. 

Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 
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4.  Vyhodnotenie prác na oprave ciest v obci 

Starosta obce  predložil obecnému zastupiteľstvu  vyhodnotenie prác na oprave miestnych komunikácií v 
obci. Opravovala sa cesta smerom dole okolo pošty k RD č. 121 o výmere 792,20 m2, parkovisko pred  poštou 
o výmere 332,50 m2, cesta  smerom okolo bývalej prevádzky  MAJA o výmere 597,30 m2 .  Taktiež sa urobilo aj 
parkovisko  pri miestnom cintoríne o výmere 161,85 m2 . 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali vyhodnotenie prác na oprave miestnych komunikácií na vedomie. 
 

5.  Príprava posedenia s dôchodcami 

Z príležitosti mesiaca úcty k starším  schválili poslanci OZ termín konania  spoločného posedenia v sále 

kultúrneho domu dňa 25. októbra 2015. Zároveň poslanci schválili aj podanie stravy, občerstvenia a zakúpenie 

darčeka v hodnote 5,09 € pre jedného občana. Spoločné posedenie bude spríjemnené kultúrnym programom, na 

ktorom vystúpia žiaci ZŠ, členovia DFS a ZO JDS v Hertníku (za 6 poslancov, 0 proti). 

6. Rôzne 

 V tomto bode programu sa poslanci  zaoberali možnosťou  predaja akcií Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. . Počet CP 5878   v cene 1 CP / 3,30 €  . Poslanci s predajom akcií nesúhlasili (za 1 poslanec, 5 

proti). 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje výmenu gamatiek  v sále KD za radiátory a zavedenie ÚK a tiež  výmenu 

kotla a namontovanie ventilov s termostatom na radiátory v Dome služieb vzhľadom na vysokú spotrebu plynu 

v zimnom období (za 6 poslancov, 0 proti). 

Starosta obce oboznámil poslancov  s úpravou rozpočtu  obce na rok 2015. Na základe predloženého 

návrhu na rozpočtové opatrenie č. 6/2015 k 30.09.2015 (zvýšenie výnosu dane z príjmov, zníženie poplatkov  banke 

a výstavba  parkoviska pri cintoríne), ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice bol upravený rozpočet na rok 2015. Poslanci 

obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu na rok 2015 schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a  poslancom  OZ na schválenie Správu o výsledkoch 

kontroly za II. Q 2015. 

Kontrolná činnosť bola zameraná  na: 

- Kontrola  hospodárenia obce Hertník, príjem a výdaj finančných prostriedkov za II.  Q 2015 podľa zák. č. 

431/2012 Z. z. 

- Kontrola plnenia rozpočtu obce za II. Q 2015 podľa zák. č. 583/2004 Z. z. 

- Kontrola bankových výpisov, úhrady záväzkov obce 

- Inventarizácia pokladničnej hotovosti a zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch za II. Q 2015 

Poslanci  obecného  zastupiteľstva  predloženú  správu  hlavného  kontrolóra   z  kontrolnej činnosti  za II. Q 

2015 zobrali na vedomie. 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu   cca 20 svetiel verejného osvetlenia za LED svetla 
v sume  do 5.000,00 € (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 

 

  

7.Diskusia 

V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva.  
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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:  Ing. Jozef Bogdan           ...............................................              

                                         Tomáš Harčarufka           ............................................... 


