
ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku

konaného dňa 16.decembra 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. Václav Kunec, poslanec OZ 

                     7.  Ing. Rudolf Palša, poslanec OZ

                     8.  Ing. Jozef Semanek, poslanec OZ                    

                     9.  Ing. Mgr. 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

5.  Prerokovanie  plnenia  rozpočtu  obce  od  01.01.2013  do  30.11.2013,  úprava  rozpočtu  na  rok  2013 
(Rozpočtové opatrenia č. 6,7, 8 a 9)   

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014

7. Prerokovanie žiadosti

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. 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 p. 
Marián Kozma - (za 7 poslancov, 0 proti))

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce oboznámil poslancov s úlohou, ktorá vyplynula z posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva pre predsedu komisie financií, správy majetku a výstavby, aby zvolal komisiu za účelom 
prerokovania  formy ďalšieho  prevádzkovania  OSTS  Hertník.  Zasadnutie  komisie  sa  uskutočnilo  dňa 
19.11.2013. Komisia navrhla obecnému zastupiteľstvu počkať a zmeniť alebo upraviť formu podnikania 
až keď budú aktualizované nové vyhlášky a zákony, ktoré sú v schvaľovaní NR SR. Poslanci splnenie 
úlohy z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie.

4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór  obce predložil  obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly,  ktorá 
bola vykonaná za obdobie júl až september 2013 na Obecnom úrade v Hertníku. Kontrolná činnosť bola 
zameraná na kontrolu hospodárenia, príjem a výdaj finančných prostriedkov, kontrolu plnenia rozpočtu za 
3 Q 2013,  kontrolu bankových výpisov,  úhrady záväzkov obce,  inventarizáciu pokladničnej  hotovosti 
a zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch.
Príjem finančných prostriedkov obce za obdobie 01 – 09/2013 bol 623 608,36 €
Výdaj finančných prostriedkov obce za obdobie 01 – 09/2013 bol 609 512,42 €
Celkové zadlženie obce z úverov (záväzkov z pôžičiek) je k 30.09.2013 – 25,55 %
Kontrolou neboli zistené nedostatky. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie

5. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce od 01.01.2013 do 30.11.2013, úprava rozpočtu na rok 2013 
(Rozpočtové opatrenia č. 6,7, 8 a 9)   

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce za obdobie január až november 2013, 
o tom ako boli použité finančné prostriedky vo výdavkovej časti a zároveň predložil poslancom obecného 
zastupiteľstva  Rozpočtové  opatrenie  č.  6/2013  k  27.11.2013,  Rozpočtové  opatrenie  č.  7/2013 
k 16.12.2013,  Rozpočtové  opatrenie  č.  8/2013  k 16.12.2013  a Rozpočtové  opatrenie  č.  9/2013 
k 16.12.2013, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Poslanci obecného zastupiteľstva  predložené  plnenie 
rozpočtu za obdobie január až november 2013 zobrali  na vedomie a úpravu rozpočtu na rok 2013 na 
základe rozpočtových opatrení č. 6,7,8 a 9 schválili – (za 6 poslancov, 1 sa zdržal).  

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 bol v zákonne stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na webovej stránke obce. Starosta obce poukázal na to, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu obce na 
rok 2014 sa vychádzalo z reálnych čísiel čerpania rozpočtu obce v roku 2013. Na základe pripomienok 
poslancov k jednotlivým položkám v príjmovej a výdavkovej časti došlo k úpravám jednotlivých položiek 
v príjmovej a výdavkovej časti. Bolo navrhnuté, aby sa vypracoval rozpočet obce na rok 2014 vo forme 



položiek - príjem 111, 121, 133, 212, 221, 222, 223, 233, 312, 322, 453, 454, 513 a 514 a výdaj 610, 620, 
630,  640,  650,  710  a 820  a taktiež,  aby starosta  obce  mohol  vykonávať  rozsah  zmien  rozpočtu  a to 
presuny v rámci jednotlivých položkách do výšky 1000 €.  Finančný rozpočet obce na rok 2014 a návrh 
programového  rozpočtu  na  roky  2015  a  2016  bol  na  základe  odporúčacieho  stanoviska  hlavného 
kontrolóra obce poslancami obecného zastupiteľstva schválený – (za 7 poslancov, 0 proti) 

Rozpočet obce na rok 2014 

Celkom príjmy  702 297  €,  z toho:  bežný rozpočet  693 297  €,  kapitálový rozpočet  3000  €,  finančné 
operácie a mimorozpočtové príjmy 6000 €

Celkom výdavky 702 297 €, z toho: bežný rozpočet 671 693 €, kapitálový rozpočet 18 604 €, finančné 
operácie a mimorozpočtové výdavky 12000 €                                 

7. Prerokovanie žiadosti

Žiadosť  Integračného  zariadenia  KOR-GYM,  n.o.,  086  42  Hertník  č.  85  –  zakúpenie  balíčkov 
k Vianociam 2013.

Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. v Hertníku na základe dlhoročnej vzájomnej spolupráci 
požiadalo Obecný úrad Hertník poskytnúť pre klientov ich zariadenia dar k Vianociam 2013 – 61 kusov 
balíčkov Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie uvedeného množstva balíčkov - (za 7 poslancov, 0 
proti).

Margita Chomová, 086 42 Hertník č. 160 – odpustenie poplatku za stočné

Margita Chomová, bytom Hertník č. 160 požiadala Obec Hertník o odpustenie poplatku za stočné 
z dôvodu,  že  v blízkosti  jej  rodinného domu nie  je  možné  pripojiť  sa  na  obecnú kanalizáciu.  Taktiež 
uvádza, že používa suché WC a vodu z vlastnej studne. Obecné zastupiteľstvo odpustenie poplatku za 
stočné schválilo - (za 7 poslancov, 0 proti).

8. Rôzne

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  Zmluvou  o nájme  nebytových  priestorov,  ktorá  bola 
uzavretá medzi Obcou Hertník a Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Predmetom nájmu 
sú nebytové priestory (2 miestnosti o výmere 45,58 m2), ktoré sa nachádzajú v   objekte Domu služieb 
Hertník. Doba nájmu bola stanovená na dobu 5 rokov. Výška nájomného 15 € za 1 m2 . Poslanci uvedenú 
zmluvu o nájme nebytových priestorov zobrali na vedomie.

Starosta obce oboznámil poslancov so Zmluvou o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č.  53/06 
(ročný rozpočet na rok 2014) uzavretou medzi Obcou Hertník a W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 
058 01 Poprad,  prevádzka:  Partizánska 687/88,  Poprad.  Oboznámil  poslancov,  že z dôvodu navýšenia 
počtu akreditovaných odberov a analýz odpadových vôd (zo 4 odberov na 6) došlo k navýšeniu výšky 
ročného poplatku z 3 095,86 € na 3 311,86 €. Poslanci uvedenú zmluvu zobrali na vedomie.

Starosta  obce  oboznámil  poslancov,  že  došlo  k  podpísaniu  Dohody o cezhraničnej  spolupráci 
medzi Združenou Obcou Zarszyn (Poľská republika) a Obcou Hertník. Poslanci uvedenú správu zobrali na 
vedomie.



Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s listom,  ktorý  Obecný  úrad 
v Hertníku prijal dňa 14.12.2013. Jedná sa o oznámenie o nadobudnutí nehnuteľností zapísaných na LV č. 
909  v k.  ú.  Hertník  (bývala  farma  Mäsoproduktu),  ktorých   vlastníkom sa  stal  p.  Ladislav  Kováč, 
Tehliarská 3743/5, Michalovce. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie.

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  so  Zápisnicou  o  pojednávaní  zo 
súdneho konania zn. 7C/202/2012 (medzi žalobcom p. Albertom Sobekom a spol.. a žalovaným Obcou 
Hertník), ktoré sa uskutočnilo dňa 04.12.2013 na Okresnom súde v Bardejove a s vyjadrením žalovaného 
k právnej stránke veci 7C/202/2012. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie.

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  obecného  zastupiteľstva  s listom,  ktorý  Obecný  úrad 
v Hertníku prijal dňa 06.12.2013. V uvedenom liste Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 
Bratislava vydal pre regulovaný subjekt Obec Hertník potvrdenie o cene č. 0264/2014/V-PC, kde bola na 
obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2016 za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
stanovená maximálna cena vo výške 0,6158 €/m3. Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za stočné na rok 
2014 vo výške 0,50 €/m3.

9. Diskusia

Poslanec  Ing.  Jozef  Bogdan  požiadal  starostu  obce,  aby  preveril,  či  na  nehnuteľnosti 
(administratívna budova) zapísanej na LV č. 909 v k. ú.  Hertník (bývala farma Mäsoproduktu),  ktorej 
vlastníkom sa stal p. Ladislav Kováč, Tehliarská 3743/5, Michalovce sa nevykonávajú buracie, resp. iné 
stavebné práce.

Riaditeľka  ZŠ  s MŠ  oboznámila  poslancov  s tým,  že  sa  začala  vykonávať  oprava  a údržba 
prístrešku pri telocvični v areály základnej školy. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie a opravu 
prístrešku jednohlasne schválili.

10. 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                                                                    p.  Marián Kozma


