
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  15. decembra 2017 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

        3.  Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

        4.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

        5.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

        6.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     7.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     8.  Marián Kozma,  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 rozpočtu na rok 2018 
5.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  
     za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce  Hertník 
6.  Rôzne 
7.  Diskusia 
8.  Návrh na uznesenie 
9.  Záver 
 
1. Otvorenie zasadnutia 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 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   jednohlasne    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva  Slavomír Geralský              

a Ing. Jozef Bogdan   (za  7  poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu obce  a  ZŠ s MŠ Hertník 
 

Starosta obce  oboznámil poslancov  OZ  s rozpočtovým opatrením  č. 8/2017  a č.  9/2017, ktoré sa týkajú  

úpravy rozpočtu obce a úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník.. 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017  k  30. 12. 2017 sa týka zvýšenia  normatívnych  a nenormatívnych 

finančných prostriedkov na rok 2017 a  tvorí prílohu tejto  zápisnice.  Rozpočtové opatrenie bolo uskutočnené 

v súlade s §  14 ods. 2, písm. a) až c) a ods.  3 zák. č. 583/2014 o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

a o zmene   a   doplnení  niektorých zákonov.  Uvedené rozpočtové opatrenie  berie  obecné zastupiteľstvo na 

vedomie. 

Rozpočtové opatrenie č.  9/2017 k  30. 12. 2017 sa týka úpravy rozpočtu obce a presunu finančných 

prostriedkov medzi  jednotlivými rozpočtovými položkami.  Uvedené rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice 

a poslanci OZ  ho jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
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4.  Schválenie rozpočtu na rok 2018 
 

Vzhľadom na to, že stanovisko kontrolóra obce  bolo  k navrhovanému rozpočtu  obce na rok 2018 kladné 

a že do 15 dní  od zverejnenia  rozpočtu neboli  podané žiadne pripomienky starosta obce dal návrh  schváliť. 

Rozpočet na rok 2018 poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

5.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné   
     odpady 

Návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
bol prerokovaný  na zasadnutí obecného zastupiteľstva  21.11.2017.  Keďže  do 15 dní od prerokovania  neboli 
vznesené  k uvedenému  VZN žiadne pripomienky starosta obce dal návrh na schválenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Hertník jednohlasne schválili  (za 7 poslancov, 0 proti) 

 
6. Rôzne 

 Poslanci  OZ  schválili  prevod finančných  prostriedkov z bežného účtu na účet sociálneho fondu  vo výške 
200,00  € (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Ďalším bodom rokovania  bolo schválenie  navýšenia  prídelu do sociálneho fondu  zo súhrnu hrubých 
platov  zúčtovaných  zamestnancom  na výplatu z  1 %  na 1,5 %  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 

WI-NET s.r.o.  Raslavice  predložila   dokumentáciu pre územné rozhodnutie a realizáciu  stavby  v obci 
s názvom „Pasívna optická sieť  FTTH  obec  Hertník“, ktorá bude vedená optickým káblom po  existujúcich obecných 
stĺpoch, po ktorých je vedený aj  obecný rozhlas. Poslanci  obecného zastupiteľstva  schvaľujú  výstavbu  uvedenej 
optickej siete v obci (za 7 poslancov, 0 proti) 

 
Na návrh poslanca OZ Ing. Jozefa Bogdana ukladá  OZ starostovi obce  opätovne zaslať žiadosť  na 

Pamiatkový  úrad ohľadom  zrušenia  stavebnej uzávery  v ochrannom pásme  okolo kaštieľa a okolo kostola. 
 
 Poslanci  obecného zastupiteľstva schválili kúpu traktora pre potreby obce (za 7 poslancov, 0 proti). 
 

Poslanci  Obecného zastupiteľstva schválili udržanie kontokorentného úveru  vo výške 20.000,- EUR, ktorý 
bude zabezpečený  blankozmenkou obce a Dohodou o vyplňovacom  práve k blankozmenke s nulovou úrokovou 
sadzbou (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
7. Diskusia 
 V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

8.  Návrh na uznesenie  
Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               

(za 7 poslancov, 0 proti). 

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

ukončil. 

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

Overovatelia zápisnice:   Slavomír Geralský       ...............................................              

                                         Ing. Jozef Bogdan      ............................................... 


