
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 25. októbra 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. Václav Kunec, poslanec OZ 

                     8.  Mgr. Ing. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

Neprítomní : Ing. Jozef Semanek, poslanec OZ                     

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Plnenie rozpočtu obce za obdobie január - september 2013 

5. Prerokovanie a schválenie doplneného VZN o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných 
priestranstiev na území Obce Hertník  
 
6. Schválenie finančných nákladov na výmenu jednej vetvy verejného osvetlenia úspornými LED svietidlami napojenú 
na RVO pri kostole 
 
7. Vyhodnotenie stretnutia s dôchodcami   
 
8. Prerokovanie žiadosti  
 
9.  Rôzne  
 
10.  Diskusia 

11.  Návrh na uznesenie 

12.  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 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 schválení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Václav Kunec a Ing. Rudolf Palša - (za 6 

poslancov, 0 proti)) 

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplynula pre starostu obce úloha vyzvať firmu MT PLUS 

TRADE, s.r.o., ul. Komjatická 1455/35, 940 01 Nové Zámky o vyjadrenie sa k odstraňovaniu stavby v priestoroch 

bývalého Mäsoproduktu a.s., Bardejov. Starosta obce dňa 12.09.2013 listom zn. 707/2013 vyzval nového vlastníka 

nehnuteľnosti o vyjadrenie sa k odstraňovaniu stavby, ktorý dňa 14.10.2013 zaslal k danej veci svoje stanovisko. 

Poslanci  splnenie úlohy zobrali na vedomie. 

4. Plnenia rozpočtu obce za obdobie január - september 2013 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce za obdobie január až september 2013, o tom 

ako boli použité finančné prostriedky vo výdavkovej časti a zároveň predložil poslancom obecného zastupiteľstva 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 zo dňa 30.09.2013 a Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 k 24.10.2013. Poslanci 

obecného zastupiteľstva  predložené  plnenie rozpočtu za obdobie január - september 2013 a rozpočtové opatrenia 

zobrali na vedomie.  

5. 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 neboli dané požiadavky na jeho 
doplnenie, obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 3/2013 o udržiavaní verejného poriadku, čistoty 
a údržbe verejných priestranstiev na území Obce Hertník.  
 
6. Schválenie finančných nákladov na výmenu jednej vetvy verejného osvetlenia úspornými LED svietidlami 
napojenú na RVO pri kostole 

Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2013 schválilo 
Uznesením č. 21 výmenu jednej vetvy verejného osvetlenia napojenú na RVO pri kostole úspornými LED svietidlami. 
Po prehodnotení 6 ponúk, ktoré zaslali jednotlivé firmy, bola obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2013 schválená 
firma O.S.V.O Prešov, s.r.o., Družstevná 40/7173, 080 06 Prešov, ktorá vykoná výmenu jednej vetvy verejného 
osvetlenia. Uvedená firma predložila na zhotovenie výmeny jednej vetvy verejného osvetlenia najnižšie finančné 
náklady v sume 6 818,76 € (31 ks svietidiel - 1 ks svietidla za 183,30 € bez DPH) a taktiež ponúkla aj najvýhodnejší 
spôsob ich  splácania (úhrada v 6 mesačných splátkach) po ukončení diela. 
 
7. Vyhodnotenie stretnutia s dôchodcami   

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva vyhodnotenie stretnutia s dôchodcami, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 20.10.2013 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu. Celkové náklady na zabezpečenie tohto stretnutia 
predstavovali čiastku 943,52 €. Poslanci uvedené vyhodnotenie zobrali na vedomie. 



8.  Prerokovanie žiadosti 
 
Žiadosť JUNIOR GAME spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava 
 Spoločnosť JUNIOR GAME s r.o., so sídlom Bebravská 11, 821 07 Bratislava získala Rozhodnutím 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č.k. 98751/2010-62 zo dňa 16.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
01.01.2011 individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V nadväznosti na hore uvedené rozhodnutie a § 21, ods. 3, písm. d) 
zákona č. 171/2005 požiadala uvedená firma Obec Hertník o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu 
a prevádzkovaniu stávkového terminálu v obci, v mieste prevádzky „U medveďa, 086 42 Hertník 181. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového terminálu v obci. 
 
Žiadosť  Anny Kseničovej, Kadernícky salón ANAJ, 086 42 Hertník 96 
 
 Anna Kseničová, 086 42 Hertník 96, požiadala Obec Hertník o schválenie pracovnej doby pre Kadernícky 
salón ANAJ v dňoch od pondelka do soboty podľa prijatých objednávok. Svoju činnosť bude vykonávať v nájomných 
priestoroch rodinného domu svojich rodičov popisne číslo 43, postaveného na parcele CKN 970/1, zapísaného na LV 
1670, k.ú. Hertník. Obecné zastupiteľstvo požadovanú pracovnú dobu schválilo. 
 
Žiadosť firmy SLIVLES, s.r.o., Exnárova 10, 080 01 Prešov 
 
 Spoločnosť SLIVLES v zastúpení konateľom: Beáta Slivková, Exnárova 10, 080 01 Prešov, požiadala 
obecné zastupiteľstvo o prenájom rybníka a jeho okolia za účelom zveľaďovania a zvyšovania tohto miesta pre 
turizmus. Obecné zastupiteľstvo prenájom rybníka a jeho okolia neschválilo. 
 
Žiadosť PaedDr. Jolany Janičkárovej, Nižná Kamenica 99, 044 45 Bidovce  
 
 PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, 044 45 Bidovce požiadala starostu obce a obecné 
zastupiteľstvo  o poskytnutie finančnej pomoci na vydanie monografie s názvom „Osudy slanských Forgáčovcov a 
Waldbottovcov. Obecné zastupiteľstvo poskytnutie finančnej pomoci neschválilo. 
 
9. Rôzne  

 Starosta obce zaslal pred zasadnutím obecného zastupiteľstva poslancom materiál, ktorý za roky 2010, 
2011 a 2012 do obecnej kroniky spracovala kronikárka obce Ing. Viera Semaneková. Po prehodnotení a menších 
úpravách bol predložený návrh na zápis do obecnej kroniky poslancami schválený. 

 Starosta obce oboznámil poslancov so Zápisom z obhliadky a prejednania škody č. 1370107793, ktorá 
vznikla v nočných hodinách zo 17.09./18.09.2013 v priestoroch MČOV, kde pádom stromu došlo k poškodeniu 
strechy dvoch budov (čerpačky a hlavnej budovy ČOV) a s listom, ktorý vo veci ukončenia likvidácie škodovej udalosti 
č. 1370107793 zaslal obci Hertník dňa 20.09.2013 Odbor likvidácie poistných udalostí,  Allianz – Slovenská 
poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Zo strany vedenia obce bol prijatý ďalší postup v danej veci.    

11.  Diskusia 

V diskusii vystúpil  hlavný kontrolór obce, ktorý na základe výzvy starostu obce predložil návrhy na ďalšie 

prevádzkovanie OSTS Hertník. Predsedovi komisie financií, správy majetku a výstavby Ing. Jozefovi Semanekovi 

bola uložená úloha zvolať komisiu za účelom prerokovania formy ďalšieho prevádzkovania OSTS Hertník. 

12. Návrh na uznesenie  

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



13. Záver 

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

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

                                                                                                                     Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                       starosta obce 

  Overovatelia zápisnice              

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

    Ing. Václav Kunec                                                                              Ing. Rudolf Palša 

 

 

 

 


