
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 10. septembra 2013 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Kapec, starosta obce 

                     2.  Ing. Stanislav Štefančin, zástupca starostu obce      

                     3.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

                     4.  MUDr. Štefan Harčarufka, poslanec OZ                 

                     5.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

                     6.  Ing. Rudolf Palša, poslanec OZ 

                     7.  Ing. Jozef Semanek, poslanec OZ                     

                     8.  Ing. Václav Kunec, poslanec OZ  

                     9.  Mgr. Ing. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

 

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti vykonanej v 2. štvrťroku 2013 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 
 
6. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2013 
 
7. Prerokovanie a schválenie VZN o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev na 
území Obce Hertník 
 
8. Technicko – organizačné zabezpečenie stretnutia s dôchodcami   
 
9.  Prerokovanie žiadosti  
 
10.  Rôzne  
 
11.  Diskusia 



12.  Návrh na uznesenie 

13.  Záver 

   

1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Kapec. Po privítaní poslancov  

obecného zastupiteľstva a kontrolóra  obce bol predložený program rokovania 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 schválení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Stanislav Štefančin a Ing. Jozef 

Semanek - (za 7 poslancov, 0 proti)) 

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 Starosta obce oboznámil poslancov s úlohami, ktoré vyplynuli z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Jednotlivé úlohy boli splnené, resp. sú v štádiu riešenia. Poslanci  plnenie úloh zobrali na vedomie. 

4.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti vykonanej v 2. štvrťroku 2013 

 Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z.z. bola vykonaná na Obecnom úrade Hertník, 
Obchodno – stavebné technické služby Hertník, ZŠ s MŠ Hertník a v Domove dôchodcov Hertník, n.o.. Správa 
o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra  za obdobie január – jún 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci  
uvedenú správu zobrali na vedomie. 

5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 
 Hlavný kontrolór obce predložil na schválenie  plán kontrolnej činnosti na II polrok 2013, ktorý je zameraný 
na: 

1. Inventarizáciu pokladničnej hotovosti za III. a IV. Q 2013 
2. Kontrolu príjmov a výdavkov obce za III. a IV. Q 2013 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
3. Kontrolu plnenia rozpočtu obce za III. a IV. Q 2013 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 
4. Kontrolu bankových výpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok obce 
5. Následnú finančnú kontrolu 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 II. 
polrok 2013 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 

6. Následnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. za II. polrok 2013 v Domove dôchodcov Hertník, 
n.o. – využitie dotácie MPSVaR podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb v znení 
neskorších predpisov 

7. Ostatné úlohy podľa uznesenia obecného zastupiteľstva 
Poslanci obecného zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 schválili. 
 
6. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2013 
 
 . Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce za I. polrok 2013, o tom ako boli použité 

finančné prostriedky vo výdavkovej a príjmovej časti, s úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník k 01.07.2013 medzi 

skupinami 630 a 640 (z dôvodu nadbytočnosti pedagogických zamestnancov k septembru 2013 a ukončeniu 



pracovného pomeru k 30.06.2013 bolo v súlade s platnou legislatívou vyplatené odstupné). Poslanci obecného 

zastupiteľstva  predložené  plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 zobrali na vedomie 

7.  Prerokovanie a schválenie VZN o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných 
priestranstiev na území Obce Hertník 
 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu všeobecné záväzné nariadenie o udržiavaní verejného 
poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev. Nakoľko zo strany poslancov boli dané požiadavky na jeho 
doplnenie bude toto doplnené VZN prerokované a schválené na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 
 
8. Technicko – organizačné zabezpečenie stretnutia s dôchodcami   

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh, aby sa  stretnutie s dôchodcami 
uskutočnilo dňa 20.10.2013 (nedeľa) o 16.00 hod. Taktiež predložil návrh zakúpiť pre každého dôchodcu vecný dar 
do hodnoty 3 €. Poslanci uvedené návrhy schválili. 

9.  Prerokovanie žiadosti 
 Žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava o prenájom pozemku pre umiestnenie 

betónového podperného bodu, na ktorom bude umiestnená nová RR technológia, ktorá zabezpečí prepojenie 

existujúcej kaskády Slovak Telekomu, a.s. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so zámerom prenajať 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pozemok o výmere 4 m2  odčlenený z pozemku 

KNC parc. č. 853/2 pre umiestnenie betónového stĺpa. Výška nájmu  200 € ročne. Doba nájmu 5 rokov. Zároveň pre 

Slovak Telekom, a.s., bola navrhnutá výška nájomného 15 € za 1 m2 za predmet nájmu (nebytový priestor - 2 

miestnosti o výmere 45,58 m2), ktoré sa nachádzajú v  objekte Domu služieb Hertník. Doba nájmu bola stanovená na 

dobu 5 rokov.  

Žiadosti  o odkúpenie pozemku  

Žiadosť Ing. Václava Kuneca, bytom 086 42 Hertník 229 o odkúpenie parcely registra „C“ č. 687, vedenej na 
LV č. 737 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov- odpredaj parcely registra „C“ č. 687 

vedenej na LV č. 737 Obce Hertník o výmere 509 m2 v k. ú. Hertník p. Ing. Václavovi Kunecovi, bytom Hertník č. 229 

za cenu 1 €. Parcela bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 3238/1979-1100 zo dňa 12.10.1979, obec ju 

nevyužila na účel vyvlastnenia a žiadateľ ju naďalej užíval  - (za 7 poslancov, 0 proti)  

Žiadosť Václava Chomu, bytom 086 42 Hertník78 a Antona Chomu, bytom 086 42 Hertník 270 o odkúpenie 
parcely CKN 690/2 

.Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – odpredaj parcely CKN 690/2 

o výmere 245 m2  p. Václavovi Chomovi, bytom Hertník č. 78 v ½ -ine a p. Antonovi Chomovi, bytom Hertník č. 270 

v ½ -ine za cenu 1 € od každého žiadateľa. Parcela bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 3238/1979-1100 zo 

dňa 12.10.1979, obec ju nevyužila na účel vyvlastnenia a žiadatelia ju naďalej užívali - (za 7 poslancov, 0 proti)  

Žiadosť Ing. Arch. Mareka Poláka, ul. Komenského 45, 085 01 Bardejov o odkúpenie  parcely č. 1077/10 
o výmere 71 m2  

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  rozhodlo parcelu č. 1077/10 
o výmere 71 m2 odpredať za cenu 6 € za 1 m2  z dôvodu, že ju nevyužíva a žiadateľ ju chce použiť na výstavbu 
rodinného domu - (za 7 poslancov, 0 proti) 



 
Žiadosť Mgr. Márií Sekerčákovej, Hertník č. 190  o odkúpenie  parcely č. 1037/10 o výmere 21 m2  

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - rozhodlo parcelu č. 1037/10 
o výmere 21 m2 odpredať za cenu 5 € za 1 m2  z dôvodu, že ju nevyužíva a žiadateľka kúpou rodinného domu bude 
túto parcelu užívať ako časť záhrady - (za 7 poslancov, 0 proti) 
 

Žiadosť Ing. Arch. Mareka Poláka, ul. Komenského 45, 085 01 Bardejov o prehodnotenie ceny za 
odpredaj pozemku, parcely č. 1077/10 – obecné zastupiteľstvo ponechalo odsúhlasenú cenu 6 € za 1 m2  s tým, že 
žiadateľovi bude vrátená cena za vypracovanie geometrického plánu, ktorým boli vytvorené parcely 1077/7, 1077/9, 
1077/11 a 1077/12 - (za 7 poslancov, 0 proti) 
 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník požiadalo o prehodnotenie navýšenia rozpočtu na rok 2013 z dôvodu 

zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov v školskej jedálni a materskej školy a podmienok detí MŠ. Poslanci 

uvedenú žiadosť zobrali na vedomie. 

10. Rôzne  

a) Starosta obce oboznámil poslancov s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2013. V obci Hertník bude utvorený jeden volebný okrsok, volebná 

miestnosť je určená sála kultúrneho domu, zapisovateľka okrskovej volebnej komisie bola vymenovaná p. Eva 

Geralská, vyhradená plocha na vylepovanie plagátov bola určená vývesná tabuľa v areáli obecného úradu. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedené na vedomie. 

b)  Starosta obce oboznámil poslancov, že na základe výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR boli vypracované 3 projekty, ktoré boli zaslané 

na MV SR. Jedná sa o tieto projekty: 

- Bezpečnosť obce Hertník a blízkeho regiónu – akcieschopný obecný hasičský zbor 

- Varovný systém pre obec Hertník 

- Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie pri základnej a materskej škole v obci Hertník  

Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedené na vedomie. 

c) Starosta obce oboznámil poslancov, že na základe žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci 

projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ boli na dobu 18 mesiacov vytvorené 2 

pracovné miesta pre  učiteľky materskej školy s dobou poskytovania príspevku 9 mesiacov. 

11.  Diskusia 

 V rámci diskusie bolo poukázané, že firma MT PLUS TRADE, s.r.o., so sídlom Komjatická 1455/35, 940 01 
Nové Zámky odkúpila od firmy PNZ, s.r.o., ul. Železničná 4, 093 03 Vranov nad Topľou nehnuteľnosti (objekty 
bývalého Mäsoproduktu a.s., Bardejov) a že terajší vlastník začína odstraňovať jednu stavbu. Zo strany poslancov 
bola vznesená požiadavka na starostu obce, aby vyzval terajšieho vlastníka o predloženie dokladov súvisiacich 
s odstraňovaním stavby.  

  Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Stanislav Štefančin navrhol zakúpiť nové siete na bránky 
nachádzajúce sa v areáli viacúčelového ihriska.  

12. Návrh na uznesenie  

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



13. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

                                                                                                        ............................................................ 

                                                                                                                     Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                       starosta obce 

  Overovatelia zápisnice              

..................................................                                                    ................................................ 

    Ing. Stanislav Štefančin                                                                      Ing. Jozef Semanek 

 

 

 


