
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného dňa 17. februára 2017 

 

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.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     7.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní: Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

 
            
Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Príprava Fašiangového plesu (25.02.2017) 
  4.  Vyhodnotenie obecnej zabíjačky 
  5.  Rôzne 
  6.  Diskusia 
  7.  Návrh na uznesenie 
  8.  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 Ing. 

Jozef Bogdan (za  6  poslancov, 0 proti). 

 Obecné zastupiteľstvo  sa zaoberalo prejednaním  žiadosti  o pomoc pri riešení susedských sporov,  ktorú 
na Obecný úrad zaslala p. Mária Harčariková, Hertník č. 186 a p. Anna Cingeľová, Malcov 171. Žiadosť tvorí prílohu 
tejto zápisnice.  Obecné zastupiteľstvo čo sa týka problému prudkého zosypávania   snehu  z rod. domu č. 187 
navrhuje  zvolanie poriadkovej komisie s preskúmaním  miesta  obhliadkou  v termíne do 31.03.2017. 

Čo sa týka problému  nesúladu hraníc  susedných pozemkov  obecné zastupiteľstvo navrhuje riešiť spor 
dohodou so susedmi a ak nedôjde k dohode riešiť spor o určení hraníc súdnou cestou. 

3.  Príprava  Fašiangového plesu 

V tomto bode programu   sa poslanci zaoberali prípravou  Fašiangového plesu 2017, ktorý  sa bude konať  
25. februára 2017  v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19.00 hod.  Bolo  odsúhlasené  podávané menu, ktoré 
zabezpečí  firma LENN – ART s.r.o.  Bartošovce. Cena vstupenky   pre 1 osobu   bola odsúhlasená  v sume 16,00 € 
a cena tombolového lístka vo výške 1,00 €. Do tanca bude hrať hudobná skupina DYNAMIC. Uvedený návrh poslanci  
obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili (za 6  poslancov, 0 proti). 
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4.  Vyhodnotenie obecnej zabíjačky 

V tomto bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu  vyhodnotenie  obecnej zabíjačky, 
ktorá sa konala 14. januára 2017.  Obecné zastupiteľstvo  zobralo   vyhodnotenie obecnej zabíjačky na vedomie. 
 
5.  Rôzne 

Hlavný kontrolór obce predložil  obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti  v obci Hertník  za rok 
2016.  Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali uvedenú správu na vedomie. 
 

Hlavný kontrolór obce predložil  starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti  na I. 
polrok 2017, ktorý je zameraný na kontrolu: 

- Inventarizácia pokladničnej hotovosti za I. a II.  Q 2017 
- Kontrola príjmov a výdavkov  obce za I. a II. Q 2017 podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.   
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. a II. Q 2017podľa 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 2017 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 
- Následná   finančná   kontrola  podľa  zákona č. 502/2001 Z.  z. za  I. polrok  2017 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 2017 schválilo (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce   predložil poslancom  Žiadosť  o finančný príspevok, ktorú na Obecný úrad zaslal CFT 
Academy Slovakia  Hertník   pre  hráčov vo veku od 5-10 rokov, ktorí sú súčasťou  uvedeného futbalového klubu, 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  finančný príspevok vo výške 300,00 €  na rok 2017 (za 6 poslancov, 0 
proti) 
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie sťažnosť p. Bernarda Semaneka Hertník č. 240,  ktorá 
sa  týka  prístavby rodinného domu Hertník č. 190 s tým, že sťažnosť  bude odstúpená na Spoločnú úradovňu-
stavebný úrad Bardejov  za účelom vybavenia. 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov   s návrhom rozpočtového opatrenia  č. 1/2017, ktoré sa týka  
poskytovania štátnych dotácií pre  obec  na REGOB – evidencia obyvateľstva a Register adries a poskytnutia 
štátnych dotácií pre ZŠ s MŠ Hertník  na lyžiarsky kurz a tiež aj navýšenia normatívnych  a nenormatívnych 
finančných  prostriedkov  na prenesené  kompetencie pre ZŠ.   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. 
 

Ďalším bodom  rokovania  bola úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2017. Starosta obce  predložil poslancom  

rozpočtové opatrenie č. 2/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice a ktorým bol upravený rozpočet  ZŠ s MŠ Hertník  

na rok 2017 v príjmovej časti  navýšenie o 1.404,04 € a vo výdavkovej časti navýšenie o 23.362,18 € z toho 

prenesené kompetencie 23.128,96€ a originálne kompetencie 233,22 € .  Poslanci obecného zastupiteľstva úpravu 

rozpočtu na rok 2017 jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

Tomáš  Harčarufka písomne  požiadal o zníženie nájmu za nebytové priestory  Chata Koliba, ktorú má 
v prenájme. Na základe uvedenej žiadosti poslanci  obecného zastupiteľstva schvaľujú uskutočniť mimoriadne 
stretnutie na  Chate Koliba za účelom  preskúmania prevedených prác  s následnou možnosťou zníženia nájmu (za 6 
poslancov, 0 proti). 
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Starosta obce  podal poslancom  obecného zastupiteľstva správu o neuhradených  pohľadávkach 

k 31.12.2016. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali uvedenú správu na vedomie. 
 
Na základe návrhu Rady školy  pri ZŠ s MŠ Hertník  obecné zastupiteľstvo schvaľuje  navýšenie poplatku   

za dieťa v Školskom klube na 2,00 € s tým, že poplatok sa bude uhrádzať polročne (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

Z dôvodu rekonštrukcie  miestnej komunikácie (P. Matejovský č. 285)  bude potrebné požiadať  Slovenský 

pozemkový fond o delimitáciu pozemkov E-KN 816/101 a C-KN 7/1 z vlastníctva štátu na Obec Hertník(za 6 

poslancov, 0 proti). 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu o konaní  volejbalového turnaja v ZŠ s MŠ Hertník dňa 

17. marca 2017. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí na návrh p. Márie Harčarikovej, Hertník č. 187 upozorniť p. Jozefa Sobeka na 

vyčistenie pozemku, ktorý je jeho vlastníctvom a nachádza sa oproti pozemku p. Harčarikovej. 

 

6. Diskusia 

 V diskusii nevystúpil  nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

7.  Návrh na uznesenie  

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

8. Záver 

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

ukončil. 

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

     

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

                                         Ing. Jozef  Bogdan                       .............................................. 


