
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  2. februára 2018 

 

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, poslanec  OZ 

                     7.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

Neprítomní:   Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

Program:  
1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017  
     a Plán  kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 
4.  Príprava fašiangového plesu 
5.  Zhodnotenie hospodárenia za rok 2017  
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 6 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec MUDr. Štefan Harčarufka 

a za overovateľov zápisnice   boli   jednohlasne    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva  Slavomír Geralský              

a Mgr. Ľubomír Kapec   (za  6  poslancov, 0 proti). 

3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  za rok 2017 a Plán kontrolnej činnosti  na 1 polrok 2018 

Hlavný kontrolór obce predložil  obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti  v obci Hertník  za rok 
2017.  Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali uvedenú správu na vedomie. 

Hlavný kontrolór obce predložil  starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti  na I. 
polrok 2018, ktorý je zameraný na kontrolu: 

- Inventarizácia pokladničnej hotovosti za I. a II.  Q 2018 
- Kontrola príjmov a výdavkov  obce za I. a II. Q 2018 podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.   
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. a II. Q 2018 podľa 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 2018 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 
- Následná   finančná   kontrola  podľa  zákona č. 502/2001 Z.  z. za  I. polrok  2018 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 I. polrok 2018 schválilo (za 6 poslancov, 0 proti). 
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4.  Príprava fašiangového plesu 

  Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ s návrhom na   prípravu  Fašiangového 
plesu 2018, ktorý sa bude konať 10. februára 2018 v sále KD so začiatkom o 19.00 hod.. Bolo  odsúhlasené 
podávané menu, ktoré bude pripravovať p. Peter Vaško. Cena vstupenky pre jednu osobu sa oproti roku 2017 
nemenila  ostáva na 16,00 € pre 1 osobu a cena tombolového lístka  bude 1,00 €. Do tanca bude hrať hudobná 
skupina    DYNAMIC.   Uvedený    návrh    poslanci     obecného    zastupiteľstva      jednohlasne    schválili    (za 6 
poslancov, 0 proti) 
 
5.  Zhodnotenie hospodárenia za rok 2017  

 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s hospodárením za rok 2017. Správu 
o hospodárení zobrali poslanci obecného zastupiteľstva  na vedomie. 
 
6.  Rôzne 

V tomto bode programu sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali   určením výšky poplatku za 
elektrickú energiu,  zemný plyn a tiež za požičanie návlekov na stoličky pri prenájme sály  KD. Poslanci obecného 
zastupiteľstva   schválili    tieto   poplatky   pri   prenájme   sály   KD  za elektrickú   energiu  1 kw/0,30 €, zemný plyn 
1 m3 /0,45 € a za požičanie návlekov na stoličky pre občanov Hertníka  1 ks/0,70 € a pre cudzích občanov 1 ks/1,00 € 
(za 6 poslancov, 0 proti). 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili  podanie žiadosti o delimitáciu  majetku SPF na obec Hertník, č. 

parcely E-KN 810/104 o výmere 1867 m2  vedenej na LV 1361  v kat. území obce Hertník (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  vyhlásenie výberového konania  na obsadenie funkcie hlavného 

kontrolóra obce s pracovným úväzkom 30 hodín mesačne  (za 6 poslancov, 0 proti). 
 

7.  Diskusia 

V tomto bode programu ako prvý vystúpil poslanec obecného zastupiteľstva  Mgr. Ľubomír Kapec 

s návrhom  na vyčistenie  a odstránenie krovia  na kopci, kde bol pôvodne  umiestnený lyžiarsky vlek.  

Poslanec obecného zastupiteľstva p. Marián Kozma dal návrh, aby boli  okna  na autobusových 

zástavkách  vyplnené  plexisklom.  

Mudr. Štefan Harčarufka   navrhol   pripraviť na fašiangový ples   vo vestibule sály KD fotostenu 

s erbom obce pre prípadný záujem účastníkov fašiangového plesu o fotenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zakúpenie paráka, ktorý by bol využitý hlavne pri 

obecnej zabíjačke (za 6 poslancov, 0 proti). 

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

(za 6 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       ...............................................              

                                         Mgr. Ľubomír Kapec   ............................................... 


