
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 16. septembra   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.  Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

                     6.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     7.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

                     8.  Ing., PhDr. Matúš Pataky, kontrolór obce 

 
Neprítomní:   Mgr. Jozef  Biľ, poslanec OZ   
                 
Program:  
1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Vyhodnotenie kultúrneho  leta 
4.  Vyhodnotenie  futbalového turnaja a osláv 80 rokov futbalu v obci 
5.  Príprava posedenia s dôchodcami 
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 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 Marián Kozma a Tomáš 

Harčarufka  (za  6  poslancov, 0 proti). 

3. Vyhodnotenie kultúrneho leta 

Starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu  vyhodnotenie  Kultúrneho leta 2016. Oboznámil 
poslancov  ako boli použité finančné prostriedky  (príjmy a výdavky). Obecné zastupiteľstvo  zobralo uvedené 
vyhodnotenie na vedomie. 
 
4.  Vyhodnotenie  futbalového turnaja a osláv 80 rokov futbalu v obci 

  
V tomto bode programu   starosta obce vyhodnotil  futbalový turnaj a oslavy   80 rokov futbalu v obci. 

Poukázal jednotlivo ako boli použité finančné prostriedky na uvedené akcie. Poslanci  obecného zastupiteľstva  
zobrali  vyhodnotenie futbalového turnaja a osláv 80 rokov futbalu v obci na vedomie.  
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5. Príprava  posedenia s dôchodcami 
 

Z príležitosti  mesiaca úcty  k starším schválili poslanci  obecného zastupiteľstva  spoločné posedenie 
s dôchodcami, ktoré sa bude konať dňa 23. októbra  2016. Zároveň schválili aj  podanie stravy a občerstvenia a tiež 
aj zakúpenie darčeka  pre jedného občana v hodnote 6,50 €. Spoločné posedenie s dôchodcami sa bude konať 
v sále kultúrneho domu a bude spríjemnené  kultúrnym programom, na ktorom vystúpia členovia DFS,  ZO JDS 
v Hertníku  a Muzikanci Raslavicke  (za 6 poslancov,  0 proti). 

 
 

6.  Rôzne 
 

Starosta obce  predložil poslancom  obecného zastupiteľstva Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na  II. polrok 2016.  Obecné zastupiteľstvo  predložený  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 , ktorý tvorí 
prílohu tejto zápisnice  schválilo (za 6 poslancov,  0 proti). 

 
Hlavný kontrolór  obce predložil  starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch  

kontroly za II.  Q 2016. Poslanci  obecného zastupiteľstva predloženú správu hladného kontrolóra  z kontrolnej 
činnosti za II Q 2016 , ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, zobrali na vedomie. 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku  pre p. Martina Foriša, bytom   Hertník č. 35, č.p. 756/4, 
záhrada  o výmere 114 m2 v cene 6,00 €/1 m2 ,  podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre 
prípad osobitého zreteľa, ktorým je nevyužiteľnosť parcely pre obec (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti p. Jozefa Maceja, bytom Hertník č. 58  schvaľuje  poskytnutie  
finančného príspevku  na stravovanie  v sume 0,70 €  na jeden obed  s tým, že menovaný doloží k svojej žiadosti  
o poskytnutie  príspevku na  stravovanie  Lekársku správu o zdravotnom stave (za 6 poslancov,  0 proti). 
 
 Starosta   obce  oboznámil   poslancov  obecného   zastupiteľstva   s  rozpočtovým   opatrením č. 7/2016     
z  31.08.2016, ktoré sa týka  zníženia  dotácie na  školu v prírode  vo výške  300,00 € a poskytnutia  príspevku  na  
učebnice v sume  30,00 €. 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. 
 

Poslanci    obecného zastupiteľstva   schválili  navýšenie  poplatku za prenájom vibračnej dosky v  sume 
5,00 €/ 1 hod. s doplnením pohonných hmôt , tak ako bolo doteraz   (za 6 poslancov,  0 proti). 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zámennú zmluvu  medzi Obcou Hertník a Prešovským samosprávnym 
krajom.  Predmetom tejto zámennej zmluvy sú parcely C-KN 1034/3, 1034/4, 1034/5, E-KN 1685/101 zapísané na LV 
1728 na jednej strane a parcela C-KN 1035/1 zapísaná na LV-1730 na druhej strane v k. ú. Hertník, podľa § 9 a) ods. 
8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitého zreteľa, ktorým je  rekonštrukcia  a obnova 
chodníkov  v obci. 
 

Poslanci  obecného zastupiteľstva schválili termín  konania obecnej zabíjačky na 14. január 2017 (za 6 
poslancov,  0 proti). 

 
V ďalšom bode programu sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali možnosťou predaja akcii   

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  Košice. Predaj uvedených akcii poslanci schválili (za 6 poslancov,  
0 proti). 
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7. Diskusia 

Na návrh poslanca obecného zastupiteľstva  p.  Slavomíra Geralského  schvaľujú poslanci  zahrnúť do  
plánu činnosti  na rok 2017 aj  úprava chodníka  od farskej záhrady   smerom na Lúčky  v zadnej časti areálu ihriska  
(za 6 poslancov,  0 proti). 
 

8.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili (za 6 
poslancov, 0 proti). 

9. Záver 

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

ukončil. 

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

Overovatelia zápisnice:  Marián Kozma                     ...............................................              

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


