
ZÁPISNICA 
z verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  23. júna 2017 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

       3.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     4.  Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

                     5.  Mgr. Ľubomír Kapec, Hertník 219 

                     6.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní:   Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ, Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Úprava rozpočtu obce-Správa nezávislého auditora 
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016-Výročna správa za rok  2016 
5. Kultúrne leto 2017 (Anna bál 30.07.2017, Dožinky 27.08.2017) 
6. Postup prác  za rok 2017 
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 5 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 p. Tomáš  Harčarufka 

a p. Marián Kozma   (za  5  poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu obce - Správa nezávislého  auditora 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ  s návrhom rozpočtového opatrenia č. 4/2017, ktoré sa týka  

navýšenia  príjmov a výdavkov obce vo výške 13.640,00 €. Uvedeným rozpočtovým opatrením boli riešené aj 

presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými  položkami rozpočtu obce.  Uvedené rozpočtové opatrenie tvorí 

prílohu tejto zápisnice.  Poslanci OZ   rozpočtové opatrenie č. 4/2017 jednohlasne chválili (za  5  poslancov, 0 proti). 

Starosta obce  oboznámil obecné zastupiteľstvo  so Správou  nezávislého auditóra (Ing. Marta Dvorská, 

Tehelná 10, Bardejov) o overení účtovnej závierky  zostavenej k 31.12. 2016. Bolo poukázané, že účtovná závierka 

bola  zostavená v súlade s platnou legislatívou a auditom neboli zistené  žiadne nedostatky. Poslanci OZ  uvedenú 

správu  zobrali na vedomie. 
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4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 – Výročná správa za rok  2016 
  

Starosta   obce  oboznámil prítomných poslancov  so záverečným účtom obce za rok 2016,  ktorý bol 

v stanovenej  lehote zverejnený  na webovej stránke obce. Hlavný kontrolór obce  predložil k návrhu  záverečného 

účtu obce  Hertník odborné stanovisko. Záverečný účet obce  bol bez výhrad s odporúčaním hlavného kontrolóra  

obce poslancami jednohlasne  schválený  (za  5  poslancov, 0 proti). 

V tom to bode programu boli poslanci OZ oboznámení aj s Výročnou správou obce  Hertník za rok 2016.  

Poslanci  obecného zastupiteľstva  uvedenú  správu  zobrali na vedomie. 

 
5. Kultúrne leto 2017 (Anna bál 30.07.2017, Dožinky 27.08.2017) 
 

Starosta obce oboznámil poslancov, že  dňa  30. júla 2017 sa uskutoční v rámci Kultúrneho leta 2017           

v rekreačnom zariadení Chata Koliba pri rybníku Anna-bál.  Bol odsúhlasený predaj tomboly v cene 1,00 €, do ktorej 

bude potrebné zabezpečiť   10 až 15 cien.  Do tanca bude hrať hudobná skupina DYNAMIC a pre občanov bude 

pripravený guľáš  a malé občerstvenie. Poslanci OZ  konanie uvedenej akcie jednohlasne  schválili (za  5  poslancov, 

0 proti). 

 

V rámci Kultúrneho leta 2017  sa budú dňa 27. 08.20017   v  rekreačnom zariadení Chata Koliba pri rybníku 

konať  Dožinky. Poslanci  OZ  schválili konanie uvedenej akcie (za  5  poslancov, 0 proti). 

 
6. Postup prác  za rok 2017 
 

V tomto bode  programu starosta obce oboznámil  poslancov  OZ so správou  o prevedených prácach v roku 
2017 a zároveň podal správu o pláne  prác, ktoré bude potrebné vykonať ešte v roku 2017. Uvedenú správu  
predloženú starostom obce zobrali poslanci OZ na vedomie. 

 
7. Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ   s možnosťou podania žiadosti   na MV SR, Prezídium HaZZ, 
Bratislava  o poskytnutie dotácie  na Rekonštrukciu  požiarnej zbrojnice.  Nakoľko  Požiarna zbrojnica  je postavená 
na parcelách  EKN 127/1 a 127/2  v k.ú.  Hertník, ktoré sú vo vlastníctva Rím. kat.  cirkvi, farnosť Hertník je potrebné  
uzatvoriť  zmluvu  o nájme  pozemkov  medzi  Rím. katolíckou  cirkvou, farnosť Hertník a Obcou Hertník. Poslanci 
schvaľujú uzatvorenie uvedenej nájomnej zmluvy (za 5 poslancov, 0 proti). 

 
 Z dôvodu čerpania  eurofondov  poslanci OZ  schvaľujú vstup  obce do  Občianskeho združenia   obcí 
„Čergov – Topľa“ (za  5  poslancov, 0 proti). 

Starosta obce predložil  poslancom  OZ  Žiadosť o zrušenie poplatkov za stočné, ktorú zaslal na Obecný 

úrad Hertník Ing. Rudolf Stachura,  bytom Hertník 122. Poslanci OZ  po  prejednaní  uvedenej žiadosti  nesúhlasia  

s odpustením uvedeného   poplatku za stočné (viď.  VZN Obce Hertník 1/2013)  (za  5  poslancov, 0 proti). 

Starosta obce   podal poslancom OZ správu o vymenovaní   novej riaditeľky ZŠ s MŠ Hertník  s účinnosťou  

od 1. septembra 2017   na 5 ročné funkčné obdobie do 1.9.2022 na základe výberového konania, ktoré sa konalo dňa 

8.6.2017.  Uvedenú správu zobrali poslanci OZ na vedomie. 

 
 
 



8. Diskusia 
 

Na návrh poslancov OZ  sa ukladá starostovi obce   zaslať písomné upozornenie  p. Václavovi Biľovi, bytom 
Bardejov, Dlhý rad 10  a p. Márii Kapcovej bytom Bardejov, Tačevská 6,  na nutnosť vykosenia  pozemkov v obci, 
ktorých sú vlastníkmi  a tiež aj p. Anne Kozákovej, bytom Hertník č. 31 na orezanie konárov  zo  stromu (orech), ktoré 
vyčnievajú  na miestnu komunikáciu. 

 
 

9.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 5 poslancov, 0 proti). 

8. Záver 

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

ukončil. 

. 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:   Tomáš  Harčarufka         ...............................................              

                                         Marián Kozma                ............................................... 


