
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného dňa 16. decembra   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.  Schválenie rozpočtu na rok 2017 
  4.  Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu 
  5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  
       za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce  Hertník 
  6. Schválenie   VZN  o miestnych poplatkoch na území obce Hertník 
  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, ktorý 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 Mgr. Ľubomír Kapec  a Tomáš 

Harčarufka (za  6  poslancov, 0 proti). 

3.  Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu 

 Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  odborné stanovisko  kontrolóra obce  s odporúčaním  schváliť 
návrh rozpočtu , ktorý bo  prerokovaný  na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2016.   

4.  Schválenie rozpočtu  na rok 2017 

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

zverejnenia  rozpočtu neboli  podané žiadne pripomienky starosta obce dal návrh  schváliť. Rozpočet na rok 2017 

poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 
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5.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné   
     odpady 

Návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
bol prerokovaný  na zasadnutí obecného zastupiteľstva  26.11.2016.  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) 

 
6.  Schválenie VZN  o miestnych poplatkoch na území obce  Hertník 

Návrh VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník  bol prerokovaný na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 26.11.2016. 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 poplatkoch  
na území obce Hertník jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti) 

 
7.  Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov  s úpravou rozpočtu  obce na rok 2016,  ktorý bol navýšený v príjmovej  

a výdavkovej  časti o 4.775,00 EUR. K úprave rozpočtu bolo vypracované rozpočtové opatrenie č. 10/2016 zo dňa 

15.12.2016,  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Rozpočtové opatrenie č. 10/2016  poslanci jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť  a. s. Košice predložila  návrh Zmluvy medzi  Obcou Hertník       
a  Vsl. vodárenskou spoločnosťou na odpredaj  akcií v cene 3,32 € za 1 akciu s kúpou 5878 akcií, ktoré obec vlastní.  
Návrh zmluvy bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený (za 6 poslancov, 0 proti). 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú zmluvu  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 ( C-KN 1034/4 o výmere 689m2, C-KN 1034/3 o výmere 284 m2, C-KN 1034/5 o výmere 

105 m2, C-KN 854 o výmere 218 m2,  E-KN 1685/101  o výmere 5492 m2, E-KN 1685/100 o výmere 9188 m2 )  a  

pozemky, ktoré  sú vo vlastníctve   Obce Hertník a prejdú na PSK  o celkovej výmere 5455 m2  (C-KN 1035/1 

o výmere 1363 m2 , C-KN 1032/3 o výmere  4084 m2  a C-KN 452/3 o výmere 8 m2 ). Zámennú zmluvu  poslanci  

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o zasadnutí Komisie pre verejný poriadok, ktorej na 

základe uznesenia  z  26.11.2016 bola  uložená úloha preveriť sťažnosť p. Veroniky Bogdanovej a p. Jozefa Bogdana 

ohľadom susedského spolunažívania. 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili Smernicu  upravujúcu spôsob  zabezpečenia stravovania  

zamestnancov obce (za 6 poslancov, 0 proti). 

Hlavný kontrolór  obce predložil  starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch  
kontroly za III.  Q 2016. Poslanci  obecného zastupiteľstva predloženú správu hladného kontrolóra  z kontrolnej 
činnosti za III Q 2016 , ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, zobrali na vedomie. 
 
 Starosta obce predložil poslancom  správu o príprave obecnej zabíjačky. Poslanci obecného zastupiteľstva 
schválili program a termín konania obecnej zabíjačky  dňa 14. januára 2017 (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  správu o príprave  „Silvestra 2016“ (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili termín konania verejného zasadnutia  obecného zastupiteľstva  
dňa 5. januára 2017 v sále kultúrneho domu o 17.00  hod. (za 6 poslancov, 0 proti). 
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8. Diskusia 

 V diskusii nevystúpil  nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

9.  Návrh na uznesenie  

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

10. Záver 

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

ukončil. 

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

     

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ľubomír Kapec                     ...............................................              

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


