
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 16. 12. 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  

 

Neprítomný:   Ing. Jozef Bogdan,  poslanec OZ 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Schválenie rozpočtu na rok 2016 
  4.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za TKO na rok 2016 
  5.  Schválenie  VZN  o vylepovaní  volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach  
       na verejných priestranstvách  obce Hertník 
  6. Schválenie VZN  o určení termínu, miesta a času zápisu detí do prvého ročníka ZŠ v Hertníku pre šk. rok 
      2016/2017 
  7.  Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník 
  8.  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   Tomáš Harčarufka 

a Mgr. Ľubomír Kapec (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Schválenie rozpočtu na rok 2016 

Návrh rozpočtu na rok 2016 bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  27. 11. 2015. 

Pred daním návrhu na schválenie rozpočtu obce Ing. Mgr. Matúš Pataky, kontrolór obce  predložil svoje 

stanovisko k uvedenému rozpočtu. Vzhľadom na to, že stanovisko kontrolóra obce bolo   kladné a  že  do 15 dní 

od zverejnenia 
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rozpočtu  neboli podané žiadne pripomienky starosta obce dal návrh schváliť. Rozpočet na rok 2016 poslanci 

obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

4.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za TKO na rok 2016 

Návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO  na rok 2016 bol prerokovaný  na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva  27.11.2015.  Keďže  do 15 dní od prerokovania  neboli vznesené  
k uvedenému  VZN žiadne pripomienky starosta obce dal návrh na schválenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hertník jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 

5.  Schválenie  VZN  o vylepovaní  volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach  
     na verejných priestranstvách  obce Hertník 

Starosta obce predložil na schválenie  obecnému zastupiteľstvu  VZN  č.  3/2015   o vyhradení  plochy 

na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách   

Obce Hertník.  Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne súhlasilo  s vyhradenými  miestami, ktoré sú vo VZN č. 

3/2015 (za 6 poslancov, 0 proti). 

  6. Schválenie VZN  o určení termínu, miesta a času zápisu detí do prvého ročníka ZŠ v Hertníku pre šk.    
      rok  2016/2017 

Starosta   obce   predložil   na  schválenie  obecnému zastupiteľstvu  VZN  č.  4/2015   o určení termínu,  

miesta a času zápisu detí do prvého ročníka Základnej školy v Hertníku  pre školský rok 2016/2017. Toto VZN 

upravuje práva a povinnosti  rodičov alebo inej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti.  Zápis 

detí sa uskutoční v čase od 1. apríla do 30. apríla 2016  v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v  budove Základnej  

školy Hertník . Presný dátum konania zápisu v nadväznosti  na zverejnenie termínu oznámi riaditeľka ZŠ 

najneskôr 15 dní pred  začiatkom zápisu. 

 Poslanci  obecného zastupiteľstva VZN o určení  termínu, miesta a času zápisu detí do prvého ročníka 

ZŠ v Hertníku pre školský rok 2016/2017 jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

  7.  Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník 

 Starosta obce predložil poslancom  obecného zastupiteľstva  žiadosť  ZŠ s MŠ Hertník 

o úpravu rozpočtu na rok 2015 o  celkové navýšenie v 11.181,07 EUR.  K tejto úprave  rozpočtu bo  daný  Návrh 

na rozpočtové opatrenie č. 8/2015. Žiadosť  a návrh rozpočtového  opatrenia č. 8/2015 tvoria prílohu tejto 

zápisnice.  Uvedené rozpočtové opatrenie poslanci jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 

8. Rôzne 

 Starosta obce oboznámil poslancov  s úpravou rozpočtu  obce na rok 2015,  ktorý bol navýšený 

v príjmovej  a výdavkovej  časti o 19.910,01 EUR. K úprave rozpočtu bolo vypracované rozpočtové opatrenie č. 

9/2015 zo dňa 01.12.2015, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 poslanci jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenia posypového vozíka, ktorý je ideálny  na 

zimnú údržbu  ciest, bez možnosti  použitia ťažkej techniky. Vozík je možné upevniť  za ťažné zariadenie 

osobného vozidla.  

Poslanci obecného zastupiteľstva  zakúpenie posypového vozíka jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 

0 proti). 
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Starosta obce  oboznámil poslancov  so Zmluvou o poskytovaní služieb na zber a odvoz 

vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu medzi Obcou  Hertník a Obcou Raslavice.  Uzavretie  uvedenej 

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

 

Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. v Hertníku  na základe dlhoročnej vzájomnej  spolupráce 

požiadalo o poskytnutie  daru pre 62 klientov   zariadenia k Vianociam 2015.  Poslanci  obecného zastupiteľstva 

schválili zakúpenie  vianočných balíčkov v celkovej sume 200,00 EUR (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

V súlade so zákonom  154/2011 zo 17. mája 2011 od odmeňovaní  starostu obce, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon  NR  SR č. 253/1994  Z. z.   môže   obecné   zastupiteľstvo   svojím    rozhodnutím  zvýšiť plat 

starostu obce  až o 70 %. Poslanci obecného zastupiteľstva  navrhli  zvýšenie  platu starostu obce o 20 %. 

Starosta obce s uvedeným zvýšením nesúhlasil  a navrhol  prerokovať zvýšenie platu až v mesiaci apríl  

po skončení 1. štvrťroka  2016. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie platu hlavného kontrolóra obce  s účinnosťou od 

01.01.2016 o 20 %  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

Z dôvodu návrhu  na zvýšenie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na zasadnutí  zo 

sumy 20,00 EUR na 30,00 EUR  a zvýšenie odmeny  za účasť na zasadnutí  komisie obecného zastupiteľstva  

z 10,00 EUR na 20,00 EUR  boli vypracované  nové Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

volených orgánov  obce Hertník,  ktoré poslanci jednohlasne schválili. 

  

9. Diskusia 

V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva.  

10.  Návrh na uznesenie  
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 na zasadnutí  a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Tomáš Harčarufka         ...............................................              

                                         Mgr. Ľubomír Kapec     ............................................... 


