
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 17. júla 2014 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Kapec, starosta obce 

                     2.  Ing. Stanislav Štefančin, zástupca starostu obce      

                     3.  Ing. Jozef Bogdan, 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               .      

 

Neprítomní:     MUDr. Štefan Harčarufka, poslanec OZ     

                         Ing. Mgr. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Prerokovanie oplotenia ZŠ s MŠ Hertník 

4. Rôzne  
 
5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Kapec. Po privítaní poslancov  

obecného zastupiteľstva a riaditeľky ZŠ s MŠ bol program rokovania schválený - (za 6 poslancov, 0 proti)) 

 

 



2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec Ing. Jozef Semanek a za overovateľov 

zápisnice boli schválení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Stanislav Štefančin a Ing. Rudolf Palša - (za 6 

poslancov, 0 proti)) 

3. Prerokovanie oplotenia ZŠ s MŠ Hertník  

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s tým, že dňa 23.06.2014 prevzal od riaditeľky 

ZŠ s MŠ Hertník list zn. 235/2014 zo dňa 20.06.2014, v ktorom ohlasuje realizáciu prác v rámci údržby súvisiacich 

s oplotením areálu školy v termíne júl – august 2014. V uvedenom liste zároveň žiada Obecný úrad v Hertníku 

o potvrdenie vysporiadania hraníc susedných pozemkov a navýšenia rozpočtu na rok 2014 o sumu 3200 €, ktorá 

poslúži na krytie nákladov pre oplotenie areálu materskej školy. Na základe vyššie uvedených dôvodov sa dňa 

04.07.2014 a 10.07.2014 (za prítomnosti p. Kristíny Mizlovej, vlastníčky susedných pozemkov) uskutočnili zasadnutia 

komisie financií, správy majetku a výstavby, z ktorých boli spísané zápisnice. Nakoľko na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, za prítomnosti riaditeľky ZŠ s MŠ nedošlo k dohode o združení finančných prostriedkov medzi ZŠ 

s MŠ Hertník a Obecným úradom Hertník a taktiež nedošlo k vysporiadaniu hraníc susedných pozemkov na 

zasadnutiach komisie financií, správy majetku a výstavby, z týchto dôvodov nie je možná realizácia oplotenia areálu 

ZŠ s MŠ Hertník.  

 
4.  Rôzne 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle 

ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi 

predávajúcim: Obec Hertník, Hertník 162, 086 42 Hertník zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Kapecom 

a kupujúcim: Mgr. Ján Artim a RNDR. Marta Artimová, rod. Bogdanová, trvale bytom Alejová 435/27, 086 41 

Raslavice. Predmetom zmluvy je 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 , druh pozemku ostatné plochy nachádzajúce sa v k. ú. Hertník Mgr.Jánovi Artimovi 

a RNDr. Marte Artimovej, Alejová 435/27, 086 41 Raslavice za cenu 10 € za 1 m2., čo predstavuje sumu 1 550 € 

(slovom: jedentisícpäťstopäťdesiat EUR). Uvedená parcela je oddelená geometrickým plánom č. 37/2014 zo dňa 

22.05.2014 od pôvodnej parcely CKN č. 1174/1 vedenej na LV č. 737 obce Hertník. Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo uvedenú kúpnu zmluvu 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. Obec uvedenú parcelu 

dlhodobo nevyužívala - (za 6 poslancov, 0 proti) 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s havarijným stavom oplotenia zadnej (severnej) časti 

cintorína. Poslanci odsúhlasili zrealizovať  oplotenie zadnej časti cintorína novým pletivom. 

5.  Diskusia  

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Václav Kunec poukázal na nepriehľadnosť križovatky miestnej komunikácie 
pri rodinnom dome (JUDr. Jozefa Kravca) popisne číslo 199, kde je potrebné odstrániť nežiaduce konáre a kroviny, 
ktoré zasahujú do miestnej komunikácie.    

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Bogdan upozornil na poruchu miestneho rozhlasu pri ZŠ s MŠ. 



6.  Návrh na uznesenie 

 Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci  schválili - (za 5 poslancov, 1 proti) 

7.  Záver 

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

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

                                                                                                         Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia zápisnice              

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

    Ing. Stanislav Štefančin                                                                  Ing. Rudolf Palša 

             


