
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 1. apríla 2016 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

                     3.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ  

                     4.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     5.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     6.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní:   Mgr. Jozef  Biľ, poslanec OZ a Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 
                 
Program:  
1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Úprava rozpočtu obce a ZŠ (opatrenia č. 1, 2, 3) 
4.  Schválenie kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 
5.  Schválenie záverečného účtu obce 
6.  Vyhodnotenie obecnej zabíjačky a fašiangového plesu 
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 a kontrolóra  obce  predložil starosta obce program rokovania, ktorý bol 

poslancami jednohlasne schválený  (za 5 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 Slavomír  Geralský a Marián 

Kozma (za 5  poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu obce a ZŠ (opatrenia č. 1, 2, 3) 

 Starosta obce oboznámil poslancov  s návrhom  rozpočtových opatrení č. 1/2016 a  2/2016, ktoré sa týkajú  
poskytovania štátnych dotácií pre  obec na REGOB – evidencia obyvateľstva a Register adries a poskytnutia štátnych 
dotácií pre ZŠ s MŠ Hertník  na školu v prírode, na lyžiarske kurzy a tiež aj navýšenia normatívnych  
a nenormatívnych finančných  prostriedkov  na prenesené  kompetencie pre ZŠ.   Rozpočtové opatrenia boli 
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2, písm. a) až c) a ods. 3 zák. č. 583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.  
 Uvedené rozpočtové opatrenia tvoria prílohu tejto zápisnice a obecné zastupiteľstvo  ich berie na vedomie. 
 

Ďalším bodom  rokovania  bola úprava rozpočtu na rok 2016. Starosta obce  predložil poslancom  

rozpočtové opatrenie č. 3/2016, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice a ktorým bol upravený rozpočet na rok 2016.  

Poslanci obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu na rok 2016 jednohlasne schválili (za 5  poslancov, 0 proti). 
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4. Schválenie kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 
 

Hlavný kontrolór obce predložil  starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti  na I. 
polrok 2016, ktorý je zameraný na kontrolu_ 

- Inventarizácia pokladničnej hotovosti za I. a II.  Q 2016 
- Kontrola príjmov a výdavkov  obce za I. a II. Q 2016 podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.   
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. a II. Q 2016 podľa zák. č. 583/2004  Z.z.– zákon o rozpočtových 
  pravidlách územnej samosprávy 
- Kontrola bankových výpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok obce 
- Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z.z. – normatívne finančné prostriedky a vlastné  
  príjmy  ZŠ a MŠ, účelové využitie finančných prostriedkov MŠ čerpaných z podielových daní obce za I.  
  polrok 2016 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 
- Následná   finančná   kontrola  podľa  zákona č. 502/2001 Z.  z. za  I. polrok  2016  v  Domove   dôchodcov    
  Hertník n.o. – využitie dotácie MPSVaR podľa zákona č. 448/2008 Z.z.   o  poskytovaní  sociálnych  služieb              
  v znení   neskorších predpisov 
- Ostatné úlohy podľa  uznesenia OZ 

Obecné zastupiteľstvo  predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 schválilo (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 
5.  Schválenie záverečného účtu obce 
 

Starosta obce oboznámil prítomných  so  záverečným účtom obce za rok 2015, ktorý  bol v stanovenej 
lehote zverejnený na webovej stránke obce. Hlavný kontrolór obce predložil  k návrhu záverečného účtu obce Hertník 
odborné stanovisko. Záverečný účet obce bol  bez výhrad s odporúčaním hlavného kontrolóra obce poslancami  
jednohlasne schválený (za 5 poslancov, 0 proti). 

6.  Vyhodnotenie obecnej zabíjačky a fašiangového plesu 
 
 V tomto bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu  vyhodnotenie  obecnej zabíjačky, 
ktorá sa konala 30. januára 2016  a vyhodnotenie  fašiangového plesu, ktorý sa uskutočnil 6. februára 2016.  
Poukázal  jednotlivo ako boli  použité finančné prostriedky na uvedené akcie (príjmy a výdavky). Obecné 
zastupiteľstvo  zobralo   vyhodnotenie obecnej zabíjačky a fašiangového plesu na vedomie. 
 
7.  Rôzne 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu okien v Dome nádeje v hornej časti budovy. Okna dodá a práce 
spojené s výmenou prevedie  firmou RAKY stav, s.r.o. Raslavice (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že na Okresný úrad Bardejov, odbor 
živnostenského podnikania  bolo podané oznámenie o ukončení  podnikania OSTS Hertník. Činnosť  Obchodno-
stavebných technických služieb  Hertník   bola ukončená k 10.03.2016. Poslanci obecného zastupiteľstva  uvedené 
oznámenie zobrali na vedomie. 
 
 Stanislav Stach, bytom Hertník č. 120 požiadal Obecný úrad o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce č. 
parcely  CKN 950 a CKN 967. Obecné zastupiteľstvo  schválilo odpredaj parcely č. CKN 950 a CKN 967 pre 
Stanislava Stacha, bytom Hertník č. 120 po predložení geometrického plánu (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu dopravných značiek, ktoré budú umiestnené v obci a to   „Hlavná 
cesta“, “Daj prednosť v jazde“  a „Zákaz státia po obecných komunikáciách“ (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva  návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Hertník 
a medzi p. Annou Kozákovou, bytom Hertník č. 161 a p. Albertom Palšom, bytom Hertník č. 157 podľa § 9 a) odst. 8,  
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písm. e) zákona č.138/1991 o  majetku  obcí  pre  prípad  osobitného zreteľa, ktorým je rekonštrukcia chodníka pre 
peších. Obec   Hertník  je   vlastníkom  parcely C-KN 832, zastávané  plochy   a   nádvoria   o   výmere 280 m2 , Anna 
Kozáková je  vlastníčkou    parcely E-KN 115/1 orná pôda o výmere 36 m2 a Albert Palša je  vlastníkom parcely E-KN 
103 orná  pôda o výmere 41 m2.  Na základe Zámennej zmluvy sa  vlastníkmi parcely C-KN 832 zastávané plochy 
a nádvoria o výmere 280 m2  stavajú Anna Kozáková a Albert Palša každý v ½ a vlastníkom parcely E-KN 103  orná   
pôda o výmere 41 m2 

 a parcely   E-KN 115/1 orná  pôda o výmere 36 m2  sa  stáva Obec  Hertník. Zmluvné strany sa 
dohodli na tejto zámene bez doplácania si navzájom. Poslanci obecného  zastupiteľstva Zámennú zmluvu 
jednohlasne schválili  ( za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili výrobu a osadenie informačných tabúľ  v obci Hertník so 
smerovaním na Čergov  s fotografiami a stručnými informáciami o kultúrnych pamiatkach  a zaujímavých rekreačných 
lokalitách v obci a v okolí obce (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo navrhlo navýšiť plat starostu obce o 30 %. Keďže p. starosta nesúhlasil s takým 
navýšením, tak navýšenie je schválené o 20 %. Plat starostu obce  je stanovený súčinom  priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci  
kalendárny rok a násobku 1,98 v súlade so zákonom č. 154 zo 17.05.2011 s 20 % navýšením.   (  za 5 poslancov,      
0 proti). 
 
 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie  VZN č. 1/2016 o nakladaní  
s komunálnymi  odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Hertník. Uvedené VZN  poslanci  po 
prerokovaní jednohlasne schválili (za 5 poslancov, 0 proti). 
 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie  VZN č. 2/2016 o vydaní 
Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu obce  Hertník. Uvedené VZN  poslanci  po prerokovaní 
jednohlasne schválili (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Hlavný kontrolór obce predložil  obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti  v obci Hertník  za rok 
2015. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali uvedenú správu na vedomie. 
 
 
8. Diskusia 

V diskusii  vystúpil poslanec  obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Bogdan, ktorý  navrhol požiadať o zrušenie 
stavebnej uzávery v okolí kaštieľa a kostola. 

9.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili (za  5 
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            ............................................... 


