
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 06. júna 2014 

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.  Ing. Václav Kunec, poslanec OZ  

                     6.  Marián Kozma,  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 za I. štvrťrok 2014 
 
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 

6. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014 

7. Úprava rozpočtu  ZŠ s MŠ a obce na rok 2014 (Rozpočtové opatrenie č.3/2014 k 30.06.2014) 
 
8. Prerokovanie návrhov zmlúv o prenájme nebytových priestorov uzavretých podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a prenájme nebytových priestorov  
 
9. Prehodnotenie úveru uzatvorenej Zmluvy o úvere (Dexia Komunál univerzálny úver) č. 37/073/10 
 
10. Prerokovanie žiadosti 
 
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 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. Václav Kunec a p. Marián Kozma  - (za 7 

poslancov, 0 proti)) 

3. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplynula táto úloha: 

a) Starostovi obce zvolať do konca apríla vlastníkov dotknutých parciel KN-E 877, 878, 879 za účelom prerokovania 

výstavby miestnej komunikácie v k.ú. Hertník. územná časť Pastevník. 

Starosta obce zvolal dotknutých vlastníkov parciel dňa 26.05.2014, kde boli prerokované dva návrhy zo zasadnutia 

komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.03.2014.  Nakoľko s týmito návrhmi nesúhlasili vlastníci parciel bola navrhnutá 

tretia alternatíva, aby sa vytvorila cesta aj cez parcely C-KN 1078/13 a 1078/14 a kolmo na ňu aj cesta cez parcely E-

KN 877, 878 a 879.  Poslanci obecného zastupiteľstva túto alternatívu odsúhlasili.    

4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2014   

Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záznam z následnej finančnej kontroly č. 1/2014 
ktorý bol vypracovaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .  

Kontrolná činnosť vykonaná na Obecnom úrade Hertník bola zameraná na: 

- kontrolu hospodárenia obce Hertník, príjem a výdaj finančných prostriedkov za I. štvrťrok 2014 podľa zákona č. 
431/2002 Z.z.  – neboli zistené nedostatky 

- kontrolu bankových výpisov, úhrady záväzkov obce – – neboli zistené nedostatky 

- kontrolu plnenia rozpočtu obce za I štvrťrok 2014 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. – neboli zistené nedostatky 

-  inventarizáciu pokladničnej hotovosti a zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch za I. štvrťrok 2014 – 
neboli zistené nedostatky 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 

 Hlavný kontrolór obce predložil na schválenie  plán kontrolnej činnosti na II polrok 2014, ktorý je zameraný 
na: 

1. Inventarizáciu pokladničnej hotovosti za III. a IV. Q 2014 
2. Kontrolu príjmov a výdavkov obce za III. a IV. Q 2014  podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
3. Kontrolu plnenia rozpočtu obce za III. a IV. Q 2014 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 
4. Kontrolu bankových výpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok obce 



5. Následnú finančnú kontrolu 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 II. 
polrok 2014  podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 

6. Následnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. za II. 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 
Poslanci obecného zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schválili. 
 
6. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014 

 Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva k preštudovaniu v dostatočnom predstihu. 

Starosta obce oboznámil poslancov o tom ako boli použité finančné prostriedky vo výdavkovej a príjmovej časti. 

Poslanci obecného zastupiteľstva  predložené  plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2014 zobrali na vedomie. 

7. Úprava rozpočtu  ZŠ s MŠ a obce na rok 2014 (Rozpočtové opatrenie č.3/2014 k 30.06.2014)  
 

Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce na rok 2014. Jednalo sa o navýšenie rozpočtu 
pre ŠKD v sume 1601,10 € z dôvodu vyplatenia odchodného pre vychovávateľku Boženu Semanekovú, ktorá ku dňu 
24.06.2014 odchádza do starobného dôchodku a preklasifikáciu kapitálových prostriedkov (4500 €) rozpočtu 2014 na 
bežné prostriedky z dôvodu splnenia opatrení z kontroly RÚVZ v priestoroch ŠJ (vybudovanie priestoru na odpady, 
výmena poškodenej podlahy a regálov v skladoch). Na základe predloženého návrhu na rozpočtové opatrenie 
č.3/2014 k 30.06.2014, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice bol upravený rozpočet  ZŠ s MŠ a obce na rok 2014. 
Poslanci obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu obce na rok 2014 schválili. 
 
 
8. Prerokovanie návrhov zmlúv o prenájme nebytových priestorov uzavretých podľa zákona č. 116/1990 Zb. 
o nájme a prenájme nebytových priestorov.  
 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie návrhy zmlúv o prenájme nebytových 

priestorov a nájme časti nehnuteľnosti uzavretých podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových 

priestorov. Jednalo sa o tieto návrhy zmlúv:  

Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových 

priestorov medzi prenajímateľom Obcou Hertník (zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Kapecom) a nájomcom 

(Tomáš Harčarufka, 086 42 Hertník č. 202). Cena nájmu je určená 230 € mesačne s odrátaním nákladov na stavebné 

úpravy v sume 1800 € s účinnosťou od 01.07.2014. Jedná sa o nebytové priestory chaty Koliba, altánku, pódia, 

tanečného parketu, vodnej nádrže a jej okolia. Poslanci návrh zmluvy s určitými úpravami odsúhlasili -  (za 7 

poslancov, 0 proti). 

Návrh zmluvy o nájme časti nehnuteľností a nájme nebytových priestorov č. 2014020519 uzavretú v zmysle zákona 

č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a ustanovení §663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

prenajímateľom Obcou Hertník (zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Kapecom a nájomcom WI-NET s.r.o., 

Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice (zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Goliašom). Jedná sa o vyhradené miesto na 

komíne budovy obecného úradu. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za užívanie nehnuteľností, ktorou je 

poskytovanie vysokorýchlostného internetu o rýchlosti paušálu N SPEED 2 s ročnou hodnotou 180 €. Poslanci návrh 

zmluvy odsúhlasili -  (za 7 poslancov, 0 proti). 

 



9.Prehodnotenie úveru uzatvorenej Zmluvy o úvere (Dexia Komunál univerzálny úver) č. 37/073/10 
 
 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Prima Banka Slovensko, a.s. oznámila   
obci Hertník prehodnotenie výšky úveru k  Zmluve o úvere (Dexia Komunál univerzálny úver) č. 37/073/10 
nasledovne: 

- pôvodná výška úveru 180 915 € 

- nová navrhovaná výška úveru 245 000 € 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie oznámenie o výsledku prehodnotenia úveru uzatvorenej Zmluvy o úvere 

(Dexia Komunál univerzálny úver) č. 37/073/10 a nesúhlasilo s jeho navýšením.  

10. Prerokovanie žiadosti občanov 
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania na MČOV – p. Miroslav Mizla, 086 42 Hertník č. 153 
 
 Obecný úrad v Hertníku zaevidoval dňa 22.04.2014 žiadosť p. Miroslava Mizlu o prijatie do zamestnania na 
MČOV Hertník. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť a odporučilo ju zaevidovať do evidencie 
uchádzačov o pracovné miesto na M ČOV Hertník. 
 
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania na MČOV – p. Ján Bogdaník, 086 42 Hertník č. 70   
 
 Obecný úrad v Hertníku zaevidoval dňa 22.04.2014 žiadosť p. Jána Bogdaníka o prijatie do zamestnania na 
MČOV Hertník. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť a odporučilo ju zaevidovať do evidencie 
uchádzačov o pracovné miesto na M ČOV Hertník. 
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania na MČOV – p. Václav Harčarufka, 086 42 Hertník č. 202  

 Obecný úrad v Hertníku zaevidoval dňa 23.05.2014 žiadosť p. Václava Harčarufku o prijatie do zamestnania 
na M ČOV Hertník. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť a odporučilo ju zaevidovať do evidencie 
uchádzačov o pracovné miesto na M ČOV Hertník. 
 
Žiadosť p. Alberta Palšu, bytom Hertník č. 157, 086 42 Hertník - uzatvorenie zmluvy o zámene pozemkov. 

Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 30.04.2014 žiadosť p. Alberta Palšu o uzatvorenie zmluvy o zámene 

pozemkov v obci Hertník vedenej v katastrálnej mape pod č. 103 a časti parcely č. 832 susediacej s parcelou č. 836. 

 Obecné zastupiteľstvo v Hertníku prerokovalo uvedenú žiadosť a navrhuje, aby Obec Hertník odkúpila od p. 

Alberta Palšu parcelu vedenú pod E KN č.103. K uzatvoreniu zmluvy o zámene pozemkov môže dôjsť iba v prípade 

vysporiadania prístupovej cesty k rodinným domom za areálom ZŠ Hertník, tak ako je uvedené v Zápisnici zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku (v bode 10), ktoré sa konalo dňa 27. marca 2014.   

Žiadosť p. Anny Kozákovej, bytom Hertník č. 161, 086 42 Hertník - uzatvorenie zmluvy o zámene pozemkov.   

             Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 30.04.2014 žiadosť p. Anny Kozákovej o uzatvorenie zmluvy o zámene 

pozemkov v obci Hertník vedenej v katastrálnej mape pod č. 115/1 a časti parcely č. 832. 

 Obecné zastupiteľstvo v Hertníku prerokovalo uvedenú žiadosť a navrhuje, aby Obec Hertník odkúpila od p. 

Anny Kozákovej parcelu vedenú pod E KN č.115/1. K uzatvoreniu zmluvy o zámene pozemkov môže dôjsť iba v 



prípade vysporiadania prístupovej cesty k rodinným domom za areálom ZŠ Hertník, tak ako je uvedené v Zápisnici zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku (v bode 10), ktoré sa konalo dňa 27. marca 2014.   

Žiadosť o poskytnutie dobrovoľného príspevku na podporu Šarišských slávností - Obec Raslavice, Hlavná 

154, 086 41 Raslavice   

               Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 28.04.2014 žiadosť o poskytnutie dobrovoľného príspevku na podporu 

Šarišských slávností, ktoré sa budú konať v dňoch 20 – 22. júna 2014. Obecné zastupiteľstvo v Hertníku prerokovalo 

uvedenú žiadosť a nesúhlasilo s poskytnutím príspevku.  

  
Žiadosť Mgr. Jána Artima a RNDr. Marty Artimovej, Alejová 435/27, 086 41 Raslavice o odkúpenie pozemku, 

parcely C KN 1174/42 (155 m2 ) v k.ú. Hertník 

Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 03.06.2014 žiadosť o odkúpenie parcely C KN č. 1174/42 o výmere 155 

m2  v k.ú Hertník. Uvedená parcela je oddelená geometrickým plánom č. 37/2014 zo dňa 22.05.2014 od pôvodnej 

parcely C KN č. 1174/1 vedenej na LV č. 737 obce Hertník. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť 

a odsúhlasilo prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - odpredaj pozemku, parcely č. 1174/42 s rozlohou 

o výmere 155 m2 v k. ú. Hertník Mgr.Jánovi Artimovi a RNDr. Marte Artimovej, Alejová 435/27, 086 41 Raslavice za 

cenu 10 € za 1 m2.. Obec uvedenú parcelu dlhodobo nevyužívala - (za 6 poslancov, 1 proti) 

11.  Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, Dlhý rad 16, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ- OSZP-2014/004090-002 Pet, ktorým sa schvaľuje Program 

odpadového hospodárstva obce Hertník na roky 2011 - 2015. Poslanci uvedené rozhodnutie zobrali na vedomie. 

Starosta obce predložil poslancom správu o výške neuhradených pohľadávok obce Hertník k 31.12.2013 v sume 

303,07  €. Výpis je ku dňu 05.06.2014. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné 
obdobie rokov 2014 – 2018. Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo, že vo volebnom období rokov 2014 – 2018 bude starosta 
obce Hertník vykonávať funkciu v plnom rozsahu /na plný úväzok/.  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh počtu poslancov obce Hertník na volebné obdobie 

rokov 2014 – 2018. V zmysle § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie rokov 

2014 – 2018. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov obce. Obec Hertník patrí do skupiny 

s počtom 1001 až 3000 obyvateľov, kde môže byť 7 až 9 poslancov. Na základe toho obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne schválilo v novom volebnom období rokov 2014 – 2018 počet poslancov 7.  

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s projektom  úpravy NN siete v obci, ktorý spracováva 

Odbor Projekty Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice. Jedná sa o výmenu nevyhovujúcich podperných bodov, 

vodičov NN siete a domových prípojok v určitých častiach obce. Poslanci zobrali uvedené na vedomie. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca 

hospodárstva SR v roku 2013 dosiahla 824 €. Tento údaj je podľa štvrťročného štatistického výkazníctva, ktorý 



potvrdzuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a je určený pre výpočet platu starostu obce a hlavného kontrolóra 

obce. 

12.  Diskusia  

Poslanec obecného zastupiteľstva MUDr. Š. Harčarufka upozornil na dotácie  environmentálneho fondu na 
zatepľovanie. Environmentálny fond rozšíril svoju špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2014 o oblasť 
zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo vypracovať dokumentáciu k projektu zatepľovania na budove Domu služieb Hertník. 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Semanek navrhol z rozpočtu obce uhradiť 50 % cestovného z výletu 
detí MŠ Hertník, ktorý sa konal dňa 06.06.2014. Obecné zastupiteľstvo schválilo úhradu tejto čiastky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov – odpredaj pozemku, parcela registra „C“ č. 

1194/2 vedená na LV č. 737 Obce Hertník o výmere 2007 m2 v k. ú. Hertník Pozemkovému spoločenstvu „Hôrka“ 

Hertník za cenu 1 €. 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 (výstavba chát) -  (za 7 poslancov, 0 proti).  

13.  Návrh na uznesenie 

 Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci  schválili - (za 7 poslancov, 0 proti) 

14. Záver 

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

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

                                                                                                         Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia zápisnice              

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

    Ing. Václav Kunec                                                                    p. Marián Kozma 

 

 


