
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  14. septembra 2017 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

       3.  Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

       4.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     5.  Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

                     6.  Mgr. Ľubomír Kapec, Hertník 219 

                     7.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní:   Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hertník 
4. Schválenie plánu kontrolnej  činnosti  na 2. polrok 2017 
5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017 
6. Oboznámenie  s výsledkom audítorskej správy konsolidovanej závierky obce 
7. Kultúrne leto 2017 (vyhodnotenie) 
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 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. Jozef Biľ              

a p. Marián Kozma   (za  6  poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu obce  a  ZŠ s MŠ Hertník 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ  s návrhom rozpočtového opatrenia č. 5/2017 zo dňa 31.08.2017, 

ktoré sa týka  navýšenia  príjmov a výdavkov obce vo výške 6.113,80 € (navýšenie dotácie pre DHZ 1.000,00 €, 

navýšenie dotácie matrika 219,80 €, príspevok na učebnice 33,00 € a príspevok na odchodné 4.861,00 €).  Uvedené 

rozpočtové opatrenie  sa  týka aj presunu finančných prostriedkov  na originálne kompetencie  a to navýšenie 

výdavkov ŠKD   v sume 635,83 € a poníženie  výdavkov MŠ o uvedenú sumu. Rozpočtové  opatrenie č. 5/2017 

zobrali poslanci OZ na vedomie. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ   s rozpočtovým opatrením č. 6/2017, ktoré sa týka úpravy rozpočtu  

obce  k 30.09.2017.  Uvedené rozpočtové opatrenie   rieši  presuny  finančných prostriedkov medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu obce.  Rozpočtové opatrenie č. 6/2017  poslanci jednohlasne schváli (za  6  poslancov, 0 proti). 
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4. Schválenie plánu kontrolnej   činnosti na 2. polrok 2017 
 
Hlavný kontrolór obce predložil  starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti  na 2. 

polrok 2017, ktorý je zameraný na kontrolu: 
- Inventarizácia pokladničnej hotovosti za III. a IV.  Q 2017 
- Kontrola príjmov a výdavkov  obce za III. a IV.  Q 2017 podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.   
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za III. a IV. 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  II. 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 II. polrok 2017 schválilo (za 6 poslancov, 0 

proti). 

Hlavný kontrolór  obce predložil  starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch  

kontroly za I. polrok 2017. Poslanci  obecného zastupiteľstva predloženú správu hladného kontrolóra  z kontrolnej 

činnosti  za I. polrok 2017 , ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, zobrali na vedomie. 

5.  Plnenie rozpočtu za  I. polrok 2017 
 

Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva k preštudovaniu pred zasadnutím  
obecného zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil poslancov o tom ako boli použité finančné prostriedky vo 
výdavkovej  a príjmovej časti. Poslanci obecného zastupiteľstva predložené plnenie rozpočtu  obce za I. polrok 2017 
zobrali na vedomie. 

 
6.  Oboznámenie  s výsledkom audítorskej správy konsolidovanej závierky obce 
 
 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu nezávislého  audítora (Ing. Marta Dvorská, Tehelná 
Bardejov) o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. 
 Účtovná závierka bola zostavená v súlade s platnou legislatívou a pozostáva z týchto častí: 
- Konsolidovaná súvaha k 31.12.2016 (Kons S UJ VS Úč 1-01) 
- Konsolidovaný výkaz ziskov a strát  k 31.12.2016 (Kons VZaS UJ Úč 2-01) 
- Konsolidované poznámky k 31.12.2016. 

Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 
 
7.  Kultúrne leto 2017 – vyhodnotenie 
 

Starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu  Správu  o vyhodnotení   Kultúrneho leta 2017, ktorá tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo  zobralo uvedené vyhodnotenie na vedomie.  

 
8. Rôzne 
 

Starosta obce  predložil poslancom  návrh na osadenie urnovej steny  v dolnej časti cintorína pod Domom 
smútku, nakoľko  rastie záujem o urnové miesta.  Návrh urnovej steny  ráta s kapacitou 9  urnových miest  
s následnou možnosťou pribudovania  ďalších miest podľa potreby. Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili 
osadenie urnovej steny  (za  6  poslancov, 0 proti). 
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Poslanci OZ  schvaľujú pri príležitosti životného jubilea p. Ľudovíta Kašprika, Hertník č. 247 za dlhodobú 
aktívnu prácu  vo vedení DFS  a ako poďakovanie  za dlhoročnú prácu vo funkcii riaditeľky ZŠ s MŠ Hertník Mgr. Ľ. 
Kašprikovej, Hertník č. 247  finančnú odmenu formou  darčekových poukážok  (za  6  poslancov, 0 proti). 

Pierot n.o., Volgogradská 8, Prešov, zastúpená  riaditeľom Mgr. Mariánom  Belišom  požiadala o poskytnutie  
peňažného daru.  Poslanci OZ  schvaľujú poskytnutie  peňažného daru vo výške 50,00 EUR (za 6 poslancov, 0 proti). 

Pani Kristína Mizlová , Hertník č. 153 podala písomnú sťažnosť na  svojho suseda p. Mareka 
Polčina, Hertník č. 154. S uvedenou sťažnosťou oboznámil starosta obce poslancov OZ, ktorí schválili  
preverenie sťažnosti  Komisiou pre ochranu verejného poriadku v termíne do 10 pracovných dní (za 6 
poslancov, 0 proti). 

Pán Jozef Choma, Hertník č. 221  žiada o odpustenie časti poplatku za stočné z dôvodu, že mal veľký únik 

vody, ku ktorému došlo následkom poruchy  spôsobenej poškodením ventilu  podzemnou vodou vo vodovodnej 

šachte v dôsledku čoho došlo k úniku 61 m3  vody. Poslanci OZ schvaľujú odpustenie  50 % odpustenie poplatku  

(zas 6 poslancov, 0 proti). 

Poslanci OZ prejednali na svojom zasadnutí  podnet p. Jozefa Kohúta, Hertník č. 272 vo veci navrhovaného 
riešenia  dopravných pomerov na  autobusových  linkách  od Raslavíc cez Osikov, Fričkovce, Hertník až Šibu.  
Uvedený podnet zobrali poslanci OZ na vedomie a na základe  bodu 7.  tohto podnetu ukladajú  odstúpenie  podnetu 
na riešenie  príslušnému úradu  SAD a.s. Prešov. 

         Zodp.: starosta obce 

Z príležitosti  mesiaca úcty  k starším schválili poslanci  obecného zastupiteľstva  spoločné posedenie 
s dôchodcami, ktoré sa bude konať dňa 22.10.2017. Zároveň schválili aj  podanie stravy a občerstvenia a tiež aj 
zakúpenie darčeka  pre každého dôchodcu.  Spoločné posedenie s dôchodcami sa bude konať v sále kultúrneho 
domu a bude spríjemnené  kultúrnym programom, na ktorom vystúpia členovia DFS,  ZO JDS v Hertníku  a hudobná 
skupina DYNAMIC  (za 6 poslancov,  0 proti). 

 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ   so zaslaním žiadosti  na MV SR, Prezídium HaZZ, Bratislava  

o poskytnutie dotácie  na Rekonštrukciu  požiarnej zbrojnice. Zaslanie uvedenej žiadosti zobrali poslanci OZ na 
vedomie. 

 
9. Diskusia 
 

Na návrh poslancov OZ  sa ukladá starostovi obce  požiadať RNDr. Vladimíra Sabola, Komenského 27, 
Bardejov o vrátenie  kontrabasu. 

         Zodp.: starosta obce 

10.  Návrh na uznesenie  

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

11.  Záver 

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

ukončil. 

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

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Jozef Biľ                 ...............................................              

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


