
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 24. januára 2014 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Kapec, starosta obce 

                     2.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

                     3.  MUDr. Štefan Harčarufka, poslanec OZ                 

                     4.  Ing. Václav Kunec, poslanec OZ  

                     5.  Marián Kozma,  poslanec OZ  

                     6.  Ing. Rudolf Palša, poslanec OZ  

                     7.  Ing. Jozef Semanek, poslanec OZ                     

                     8.  Ing. Mgr. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

Neprítomní:      Ing. Stanislav Štefančin, zástupca starostu 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 za rok 2013 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
 
6. Prerokovanie a schválenie VZN o určení termínu, miesta a času zápisu detí do I. ročníka 
Základnej školy v Hertníku pre školský rok 2014/2015. 
 
7. Prerokovanie Bezpečnostného projektu a Smernice na ochranu osobných údajov 
v podmienkach Obecného úradu Hertník vypracovaného na základe zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov. 
 
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2013 (Rozpočtové opatrenie č. 10/2013) 
 
9. Technicko – organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 
 
10. Prerokovanie žiadosti občanov  

11. Rôzne  



12. Diskusia  

13. Návrh na uznesenie  

14. 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 program rokovania doplnený 

o bod 8. Poslanci doplnený program  schválili - (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. 

Jozef Bogdan a Ing. Jozef Semanek  - (za 6 poslancov, 0 proti)) 

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplynula táto úloha: 

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. Starosta obce informoval poslancov, že po obhliadke 

uvedenej nehnuteľnosti a rozhovore s vlastníkom nehnuteľnosti nebolo potvrdené, aby sa na 

danej nehnuteľnosti vykonávali buracie práce. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 

4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2013 

 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa v roku 2013 realizovala na základe Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2013 (schválený Uznesením OZ č. 
18/2013 zo dňa 19.02.2013 a č. 21/2013 zo dňa 10.09.2013) a v súlade so Zásadami 
kontrolného systému v samospráve Obce Hertník.  

Kontrolované boli tieto subjekty: Obecný úrad Hertník – 4 kontroly, Základná škola s materskou 
školou – 2 kontroly, Domov dôchodcov Hertník, n.o. – 2 kontroly a OSTS Hertník – 2 kontroly. 

Hlavný kontrolór obce predložil komplexnú správu za rok 2013 čiastočne z dôvodu 

nepredloženia uzávierky.  Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie.                  

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
 

Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014, ktorý je zameraný na kontrolu: 

- hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce podľa zákona č. 
138/1991 Z.z. 

- príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, rozpočet obce podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 



- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce podľa zákona 
č. 511/1992 Z.z.   

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 

1. Inventarizácia pokladničnej hotovosti za I. a II. Q 2014 
2. Kontrola príjmov a výdavkov obce za I. a II. Q 2014 podľa zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve 
3. Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. a II. Q 2014 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
4. Kontrola bankových výpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok obce. 
5. 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 2014 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 

6. Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z.z. za I. polrok 2014 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. 

Obecné zastupiteľstvo predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 schválilo.  

6. Prerokovanie a schválenie VZN o určení termínu, miesta a času zápisu detí do I. 
ročníka Základnej školy v Hertníku pre školský rok 2014/2015. 
 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva VZN č. 1/2014, ktorým bol 
určený termín zápisu detí MŠ do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2014/2015. Zápis detí sa 
uskutoční dňa 10.02.2014 o 16:00 hod. v budove Základnej školy Hertník. VZN č. 1/2014, ktoré 
tvorí prílohu tejto zápisnice poslanci jednohlasne schválili.  

 
7. Prerokovanie Bezpečnostného projektu a Smernice na ochranu osobných údajov 
v podmienkach Obecného úradu Hertník vypracovaného na základe zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 

Starosta obce oboznámil poslancov , že na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov bol v podmienkach Obecného úradu Hertník vypracovaný Bezpečnostný 
projekt a Smernica na ochranu osobných údajov. Poslanci obecného úradu boli v zmysle § 21 a 
§ 22 zákona č. 122/2013 Z.z. poučení o spracovaní osobných údajov v informačných systémoch 
a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku.  
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2013 (Rozpočtové opatrenie č. 10/2013) 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce na rok 2013. Na základe 
predloženého návrhu na rozpočtové opatrenie č. 10/2013 k 31.12.2013, ktorý tvorí prílohu tejto 
zápisnice bol upravený rozpočet ZŠ s MŠ a obce na rok 2013 poslancami jednohlasne 
schválený. 
 
9.  Technicko – organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 
 

Starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 01.03.2014 sa uskutoční v sále kultúrneho 
domu so začiatkom o 19:00 hod fašiangový ples.. Bolo odsúhlasené podávané menu, cena 
vstupenky pre 1 osobu vo výške 15 €, cena tombolového lístka vo výške 1 € a zakúpenie hlavnej 
tomboly obcou do maximálnej výšky 200 €. Výzdobu sály kultúrneho domu, podávané menu 



a obsluhu zabezpečí firma MIBED z Raslavíc. Do tanca bude hrať skupina DYNAMIC.  
Predložený návrh 4 poslanci schválili,  2 poslanci boli proti.    

 
10. Prerokovanie žiadosti občanov 
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru – p. Jozef Kravec, 086 42 Hertník č. 296 
 
 Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 17.12.2013 žiadosť p. Jozefa Kravca o prijatie do 
pracovného pomeru na miesto údržbára MČOV Hertník. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 
uvedenú žiadosť a vedie ju v evidencií uchádzačov pre dané pracovné miesto. 
 
Žiadosť o zohľadnenie výšky stočného – p. Pavol Semanko, 086 42 Hertník č. 192 
 
 Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 15.01.2014 žiadosť p. Pavla Semanka, ktorý žiada 
o zohľadnenie výšky stočného za II. polrok 2013 z dôvodu poruchy na vodovodnej prípojke. 
Z uvedeného dôvodu žiada upraviť výšku stočného za II. polrok 2013 približne na také, aké bolo 
v II. polroku 2012. Poslanci obecného zastupiteľstva vyhoveli žiadosti a odsúhlasili za II. polrok 
2013 výšku stočného 58 m3 takú, aká bola v II. polroku 2012. 
 
Žiadosť o prenajatie priestorov – p. Tomáš Harčarufka, 086 42 Hertník č. 202 
 

Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 17.01.2014 žiadosť p. Tomáša Harčarufku, bytom 
Hertník č. 202 o prenajatie priestorov OSTS Hertník, lokalita Mašiňárová lúka – chata Koliba na 
dobu od 01.03. 2014 do 01.03.2024. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť 
a požiadalo p. Harčarufku, aby do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložil 
podrobný zámer využitia prenajatých priestorov. 
  
Žiadosť o prešetrenie rozviazania pracovného pomeru – p. Božena Košutová, 086 42 
Hertník č. 66 
 

Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 24.01.2014 žiadosť p. Boženy Košutovej, bytom 
Hertník č. 66 o prešetrenie rozviazania jej pracovného pomeru a prešetrenie vyplatenia 
odstupného. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť a poverilo preskúmaním  tejto 
žiadosti hlavného kontrolóra obce. 
 
Žiadosť o vrátenie parcely č. 1194/2 do vlastníctva – Pozemkové spoločenstvo „Hôrka“ 
Hertník 
 

Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 24.01.2014 žiadosť Pozemkového spoločenstva 
„Hôrka“ Hertník  o vrátenie parcely č. 1194/2 do jeho vlastníctva. Predmetná parcela bola 
vyvlastnená na výstavbu chatovej osady. Na tejto parcele má pozemkové spoločenstvo zámer 
skultúrniť les, resp. vysadiť ho novými sadenicami. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer 
predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - parcela registra „C“ č. 1194/2 
vedená na LV č. 737 Obce Hertník o výmere 2007 m2 v k. ú. Hertník. Parcela bola vyvlastnená 
na základe Rozhodnutia č. 4653/77-1984 zo dňa 31.10.1977, obec ju dlhodobo nevyužila na 
účel, na ktorý bola vyvlastnená. 

 
11.  Rôzne 



Starosta obce oboznámil poslancov so Zmluvou č. 13014 o poskytnutí dotácie 

z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho 

zákonníka. Zmluva bola uzatvorená medzi poskytovateľom: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

Kutuzovová 17, 831 03 Bratislava 3 a prijímateľom: Dobrovoľný hasičský zbor Hertník. 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 3 000 

€ a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na zabezpečenie materiálno – technického 

vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú prípravu. 

Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 

 Starosta obce oboznámil poslancov so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na 

financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb uzatvorenú medzi Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rozpočtu a financovania, Špitálska 468, 816 43 

Bratislava a Obcou Hertník. Finančný príspevok vo výške 53 760 € je poskytnutý pre zariadenie 

Domova dôchodcov Hertník, n.o., 086 42 Hertník č. 90. Poslanci uvedenú správu zobrali na 

vedomie. 

Starosta obce predložil poslancom návrh navýšenia výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Materskej školy Hertník  na jedno dieťa na 

jeden mesiac pre školský rok 2013/2014. Poslanci nesúhlasili s navýšením príspevku. 

Starosta obce požiadal Komisiu financií, správy majetku a výstavby, aby v termíne do 

konca júna 2014, zvolala vlastníkov pozemkov, parcely registra „E“, parcelné čísla 877, 878 

a 879 evidované na LV č. 1565, k.ú. Hertník za účelom prerokovania možnosti výstavby 

miestnej komunikácie na týchto parcelách. Poslanci poverenie komisie odsúhlasili.  

Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu starostu obce odsúhlasilo opravu stolov v sále 
kultúrneho domu (výmena drevených častí a náter kovových častí). 

Starosta obce oboznámil poslancov s pohľadávkami obce, ktoré sú k 31.12.2013 vo 

výške 6 443,26 €. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 

12.  Diskusia  

 Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Semanek požiadal starostu obce, aby 

preveril možnosť získania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v zmysle § 4 ods. 3 zákona 

č. 434 z 28. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 

13.  Návrh na uznesenie 

 Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci  schválili - (za 6 

poslancov, 0 proti) 

14. Záver 

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

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



                                                                                                         Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia zápisnice              

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

    Ing. Jozef Bogdan                                                                             Ing. Jozef Semanek 

 


