
                                                               ZÁPISNICA 

                                 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

                                                   konaného dňa 27. novembra 2015 

 

Prítomní:    1.  Ing. Jozef Semanek, starosta obce 

                     2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu  

          3. Mgr. Jozef Biľ, 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:  Ing. Jozef Bogdan, poslanec  obecného zastupiteľstva 

 

Program:       1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie  programu  

                        2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Návrh rozpočtu na rok 2016 

4.  Návrh VZN o miestnach daniach a miestnom poplatku za TKO  na rok 2016 

5.  Návrh VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník na rok 2016 

6.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na rok    

     2016 

7.  Informácia o stave prác v obci (chodník, rekonštrukcia kúrenia) 

8.  Rôzne 

9.  Diskusia 

                      10.  Návrh na uznesenie 

                      11.  Záver 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

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

privítaní poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolóra obce predložil program rokovania, 

ktorý bol jednohlasne schválený (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

2. Schválenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bol schválený MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce  a za  

overovateľov zápisnice boli jednohlasne schválení poslanci obecného zastupiteľstva Marián 

Kozma a Mgr. Jozef Biľ(za 6 poslancov, 0 proti). 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2016 

 Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva k preštudovaniu pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh 

rozpočtu na rok 2016 bez výhrad schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

            Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Hertník na rok 2016. Nakoľko od 1.9.2015 už nie je možné vyvážať odpad  na 

skládku  v  Hertníku  tak   obci   vzniknú vyššie náklady za vývoz odpadu. Z toho dôvodu  bol  
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daný návrh zo strany poslancov  na zvýšenie  poplatku   na jednu  osobu zo 7,00 € na 10,00 €.  

Oproti pôvodnému VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné 

stavebné odpady  sú zmeny v časti 8, bod 6, ods. a), b) a bod 7 ( Návrh  zmeny VZN  bude 

vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený aj  internetovej stránke obce  na 

pripomienkovanie po dobu 15 dní). Poslanci predložený návrh  schválili (za 6 poslancov, 0 

proti). 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch  na území obce  

    Hertník 

 V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva 

návrh VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník. V uvedenom návrhu VZN 

nedošlo k žiadnym zmenám oproti doteraz platnému VZN o miestnych poplatkoch. Poslanci 

predložený návrh  schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na rok   2016 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  

k návrhu  rozpočtu  obce na rok 2016 a roky 2017, 2018. 

 

7. Informácia o stave prác v obci (chodník, rekonštrukcia kúrenia) 

 V tomto bode programu starosta obce  informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o prevedených prácach v obci:  

 V Dome služieb  vzhľadom na vysokú spotrebu plynu na vykurovanie bol vymenený 

plynový kotol za nový a tiež boli na  radiátory namontované  termostatické ventily . 
 Bola prevedená  rekonštrukcia vykurovania v sále KD. Gamatky boli vymenené za 

radiátory a bol  namontovaný plynový kotol. 
 V mesiaci november  2015 sa začali zemné práce na  stavbe „Chodník pre peších 

a cyklistov“ (chodník okolo ihriska). 
Informáciu o prevedených prácach v obci zobrali poslanci na vedomie. 

 

8. Rôzne 

Starosta obce  oboznámil poslancov  s rozpočtovým opatrením č. 7/2015 zo dňa 

05.10.2015, ktoré bolo  uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c)   a ods. 3 

záklona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a týka sa  prevodu  finančných prostriedkov 

z rezervného fondu  na rekonštrukciu  kúrenia v sále KD. Poslanci obecného 

zastupiteľstva uvedené rozpočtové opatrenie schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 Starosta obce  informoval  poslancov  obecného zastupiteľstva o možnosti 

neuplatňovania  programového rozpočtovania obce. Dňa 29. 11.2013 bola schválená 

novela  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy. 

Rozpočet  obce  obsahuje aj zámery  a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov 

rozpočtu obce (ďalej len program obce“), to neplatí,... V bode 3 bolo schválené: v § 4 

ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to 

neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne 

o neuplatňovaní programu obce.“ Ak teda obecné zastupiteľstvo schváli  

neuplatňovanie  programového rozpočtovania, zostavuje sa rozpočet bez programovej 

štruktúry.   Starosta  obce  dal   návrh   na   schválenie   uznesenia,  aby  obec   Hertník  
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zostavovala a predkladal rozpočet bez programovej štruktúry na ďalšie  obdobie rokov 

od roku 2016. Poslanci predložený návrh  schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 Starosta obce predložil poslancom  vypracovaný nový Vnútorný predpis pre vedenie 

účtovníctva, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.  Predložený Vnútorný predpis pre 

vedenie účtovníctva poslanci schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 Starosta obce oboznámil poslancom, že bol vypracovaný nový Vnútorný predpis  

o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.  Uvedený vnútorný predpis poslanci 

schválili (za 6 poslancov, 0 proti).  

 

 Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných kultúrno-spoločenských 

podujatiach, ktoré sa budú konať v obci 

- Pripravuje   sa  akcia  Mikuláš 2015,   ktorá  by  sa  mala  konať 3. decembra 2015 so   

  začiatkom o 18.30 hod. v sále KD.    Animačný program príchod Mikuláša zabezpečí   

  BOBORLAND Bardejov. Deťom do   15 rokov  budú   rozdané  balíčky  a  tak bude   

  nasledovať rozsvietenie vianočného stromčeka.  

- V spolupráci so ZŠ  s  MŠ   Hertník  sa pripravuje Vianočná akadémia, ktorá sa bude   

   konať 20. decembra 2015 so začiatkom o 15.30 hod. v sále KD. 

- Na záver roka 31. decembra.2015 sa pripravuje silvestrovské posedenie v sále KD,   

  ktoré sa začne o 19.00 hod. a na ktorom sa bude podávať kapustnica. 

  Uvedené  pripravované kultúrno-spoločenské podujatia zobrali poslanci  na vedomie. 

 

9. Diskusia 

 V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

10. Návrh na uznesenie 

 MUDr. Štefan Harčarufka, zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý 

prítomní poslanci jednohlasne  schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 

11.  Záver 

 Starosta obce poďakoval  všetkým prítomným za účasť  a zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

                                                                                        ............................................................ 

                                                                                                         Ing. Jozef Semanek 

 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

 

..................................................                                                    ................................................ 

             Mgr. Jozef Biľ                                                                                Marián Kozma    


