
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 17. júna 2016 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

        3.  Mgr. 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 

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

                 
Program:  
1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Úprava rozpočtu obce a ZŠ  
4.  Správa hlavného kontrolóra 
5.  Príprava futbalového turnaja a kultúrneho leta 
6.  Rôzne 
7.  Diskusia 
8.  Návrh na uznesenie 
9.  Záver 
 

1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Semanek. Privítal všetkých 

prítomných  a oboznámil ich s programom rokovania. Program rokovania  bol poslancami   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 Ing. Jozef Bogdan a Mgr. Jozef 

Biľ  (za 7  poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu obce a ZŠ  

 Starosta obce oboznámil poslancov  s návrhom  rozpočtového opatrenia č. 4/2016, ktoré sa týka zníženia 
dotácie na lyžiarsky kurz vo výške 215,00 €.  Rozpočtové opatrenie bolo 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 opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice a obecné zastupiteľstvo  ho berie na vedomie. 

 
4.  Správa hlavného kontrolóra 
 Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a  poslancom  OZ Správu o výsledkoch kontroly za I. Q 

2016. 

Kontrolná činnosť bola zameraná  na: 

- Kontrola  hospodárenia obce Hertník, príjem a výdaj finančných prostriedkov za I.  Q 2016 podľa zák. č. 

431/2012 Z. z. 
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- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. Q 2016 podľa zák. č. 583/2004 Z. z. 

- Kontrola bankových výpisov, úhrady záväzkov obce 

- Inventarizácia pokladničnej hotovosti a zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch za I. Q 2016 

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

2016 zobrali na vedomie. 

 
 

 
5. Príprava futbalového turnaja a kultúrneho leta 
 

V tomto bode programu  starosta obce informoval poslancov o pripravovanom futbalovom turnaji „Čergovský 
pohár“, ktorý bude organizovať Televýchovná jednota Hertník v spolupráci s Obecným úradom dňa 3. júla 2016. 
Uvedenú informáciu zobrali  poslanci na vedomie. 

 
Starosta ďalej  informoval poslancov  o pripravovanej akcii „Anna-bál“, ktorá sa uskutoční v rámci kultúrneho 

leta dňa 24. júla 2016 pri rekreačnom zariadení  Chata Koliba pri rybníku. Občianske združenie Mládež 21. Storočia 
Bardejov (BOBORLAND) pripraví pre detí zaujímavý program. 

Bol odsúhlasený predaj  tomboly v cene 1,00 €, do ktorej bude potrebné zabezpečiť cca 20 až 25 cien. Do 
tanca bude hrať hudobná skupina DYNAMIC a pre občanov bude pripravený guľáš a malé občerstvenie (za 7  
poslancov, 0 proti).   
 
 
6.  Rôzne 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zakúpenie  stoličiek do sály kultúrneho domu v počte 200 ks   
(za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre p. Stanislava Stacha, Hertník č. 120 CKN 950, 
záhrada o výmere 24 m2  a CKN 967, zastávaná plocha o výmere 33 m2  podľa GO plánu č. 44538758-32/2016 
z 12.05.2016. v cene 7,00 €/1 m2 , podľa § 9 a) odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí  pre prípad 
osobitného zreteľa, ktorým je že dané parcely vlastník už užíva  a a prechádzajú stredom jeho  pozemku (za 7  
poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zámer predaja parcely č. 1174/43, ostatná plocha  o výmere 53 m2  v cene 
7,00 €/1 m2  (za 7  poslancov, 0 proti). 
 
 RNDr. Miroslav Eliáš, Šurany požiadal  o finančný príspevok na vydanie knihy  „Pod zástavou Marsa“ 
v ktorej je spracovaný životopis  Šimona Forgáča z Gymeša, ktorý je pochovaný v Hertníku.  Obecné zastupiteľstvo 
schválilo príspevok v sume 100,00 € (za 7  poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce  vstúpiť do jednania  s riaditeľkou ZŠ s  MŠ Hertník  za účelom 
vybudovania  betónového podkladu  pod železný prístrešok pri škole. 
 
 Starosta obce   oboznámil poslancov  s pripravovaným priateľským   posedením pri príležitosti  80. výročia 
založenia futbalového klubu v obci Hertník, ktoré bude 9. júla 2016 v sále KD  Hertník. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo na toto posedenie finančný príspevok v sume 500,00 € (za 7  poslancov, 0 proti). 
 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce  vstúpiť do jednania s Pamiatkovým úradom ohľadom zrušenia 
stavebnej uzávery v ochrannom pásme okolo kaštieľa a okolo kostola. 
 
7. Diskusia 

V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva.  
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8.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili (za  7 
poslancov, 0 proti). 

9. Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

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

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jozef Bogdan        ...............................................              

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


