
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 26. novembra    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., PhDr. Matúš Pataky, kontrolór obce 

 
                
Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Vyhodnotenie prác v obci v roku 2016 a zámer na rok 2017 
  4.  Návrh rozpočtu na rok 2017 
  5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  
       za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce  Hertník 
  6. Návrh  VZN  o miestnych poplatkoch na území obce Hertník 

  7.  Príprava „Mikuláša 2016“ 
  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, ktorý 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. 

Ľubomír Kapec  (za  7  poslancov, 0 proti). 

3.  Vyhodnotenie prác v obci v roku 2016 a zámer na rok  2017 

V tomto bode programu  starosta obce  predniesol  poslancov obecného zastupiteľstva správu  o prácach 
prevedených v obci v roku 2016 a zároveň ich oboznámil so zámerom  plánovaných prác na rok 2017.               

Uvedenú správu  o prevedených prácach v obci za rok 2016  a zámer plánovaných prác na rok 2017 zobrali 
poslanci  obecného zastupiteľstva na vedomie. 
 
4.  Návrh rozpočtu na rok 2017 

Materiály k návrhu rozpočtu na rok 2017 boli poslancom doručené  k preštudovaniu pred zasadnutím 
obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh  rozpočtu na rok 2017 bez výhrad 
schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

            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. Oproti pôvodnému 

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady  sú zmeny v časti 8, bod 

7, ods. b) kde sa zvyšuje sadzba  pre podnikateľov a pre právnické osoby  z 30,00 € na 35,00 € na jednu smetnú 

nádobu (110 l). Návrh  zmeny VZN  bude vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní. 

Poslanci predložený návrh  schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

6. 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. Oproti pôvodnému VZN o miestnych poplatkoch  sú zmeny v § 1, bod h) kde sa 

zvyšuje poplatok  za prenájom vibračnej dosky  na  1 hodinu zo 4.00 € na 5,00 €.  Poslanci predložený návrh  

schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
7. Príprava  „Mikuláša 2016“ 

Starosta obce informoval  poslancov obecného zastupiteľstva  o príprave už tradičnej kultúrnej akcie 
„Mikuláš 2016“, ktorá   sa bude konať dňa 4. decembra 2016 v sále  kultúrneho domu. Deťom budú rozdané darčeky 
a špeciálny program pre nich zabezpečí BOBORLAND. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlásne schválili  
pripravovanú akciu (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
 

8.  Rôzne 

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

obecné zastupiteľstvo v Hertníku o poskytnutie  daru pre 62 klientov zariadenia k Vianociam 2016.  Poslanci  

obecného zastupiteľstva schválili zakúpenie  vianočných balíčkov v celkovej sume 200,00 EUR (za 7 poslancov, 0 

proti). 

 Starosta obce oboznámil poslancov  s rozpočtovým opatrením č. 8/2016 k 31.10.2016, ktoré sa týka úpravy 
rozpočtu obce a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci  obecného zastupiteľstva  uvedené rozpočtové opatrenie 
jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov  s návrhom  rozpočtového opatrenia č. 9/2016, ktoré sa týka zvýšenia   
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov  na rok 2016. Uvedeným rozpočtovým  opatrením bol 
znížený rozpočet  na originálne kompetencie  o sumu 2.500,00 €. 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. 
 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so sťažnosťou p.  Jozefa Bogdana a p. 
Veroniky Bogdanovej, Hertník č. 206  na susedské spolunažívanie s p. Martou Bogdanovou, Hertník č. 205 a na 
pomoc pri riešení  problémov týkajúcich sa   zadymovania  priestorov  pri kúrení pevným palivom s obavou  
vznietenia sa od komína nakoľko domy sú v susednej blízkosti. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce  poslať 
komisiu pre ochranu verejného poriadku, najneskôr v termíne do 3.12.2016, na preverenie noriem  pre topenie tuhým 
palivom  a tak pomôcť pri riešení uvedenej sťažnosti. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť  o zámenu pozemkov medzi Obcou Hertník a Správou 

a údržbou ciest PSK  z dôvodu výstavby  chodníka v obci. Predmetom zámeny sú  pozemky  vo vlastníctve PSK, 

ktoré prejdú na obec v celkovej výmere  15976 m2  a  pozemky, ktoré  sú vo vlastníctve   Obce Hertník a prejdú na 

PSK  o celkovej výmere 5455 m2 . 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti na Krajský pamiatkový úrad, 

Prešov  o zrušenie stavebnej uzávery  v obci Hertník  - okolie kaštieľa, kostola a priľahlých objektov. Nie je dôvod, 

aby celková ohraničená plocha bola v takom širokom pásme, nakoľko zaberá  aj priľahlé záhrady a stavebné 

pozemky. Poslanci obecného zastupiteľstva  zobrali  uvedenú žiadosť na vedomie. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  termín  konania Vianočnej akadémie  dňa 18.12.2016 v sále 

kultúrneho domu (za 7 poslancov, 0 proti). 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva  o výzve na predkladanie  projektových 

zámerov z IROP „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ v termíne do 10 januára 2017. Poslanci obecného 

zastupiteľstva  jednohlasne schválili  reagovať na  uvedenú výzvu firmy  Premier  Consulting EU, s.r.o.  Komárno (za 

7 poslancov, 0 proti). 

 V ďalšom bode programu  starosta obce podal poslancom  správu  o neuhradených pohľadávkach  

k 31.12.2015.  Uvedenú správu zobrali poslanci  obecného zastupiteľstva na vedomie. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili výstavbu  nového kozuba  s vložkou na chate  Rybník v celkovej 
sume do výšky 3000,00 €  a výmenu dverí a postavenie informačnej tabule  spolu do výšky 650,00 € (za 7 poslancov, 
0 proti). 

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  Smernicu o verejnom obstarávaní pre  obec  Hertník (za 7 

poslancov, 0 proti).  

9. Diskusia 

  Na návrh poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Jozefa Biľa schválili poslanci   montáž svetla  pri 

multifunkčnom  ihrisku (za 7 poslancov, 0 proti). 

10.  Návrh na uznesenie  

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

11. Záver 

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

ukončil. 

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

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

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


