
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 30. septembra 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. Prerokovanie Správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013  

4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za I. polrok 2014 
 
5. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2014 

6. Úprava obce na rok 2014 (Návrh na rozpočtové opatrenie č.4/2014 k 22.07.2014, návrh na rozpočtové opatrenie 
č.5/2014 k 31.07.2014 a návrh na rozpočtové opatrenie č.6/2014 k 30.09.2014) 
 
7. Komunálne voľby 2014 – prerokovanie harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb na 
podmienky obce 
  
8. Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia s dôchodcami 
 
9. Prerokovanie žiadosti 
 
10. Rôzne 
 
11. Diskusia 
 
12. Návrh na uznesenie 

13. 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 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. Václav Kunec a Ing. Jozef Semanek  - 

(za 7 poslancov, 0 proti)) 

3. Prerokovanie Správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2014  

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu nezávislého audítora (Ing. Marta Dvorská, Tehelná 
10, 085 01 Bardejov, licencia SKAU č. 361) o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 

Účtovná závierka bola zostavená v súlade s platnou legislatívou a pozostáva z týchto častí: 

- konsolidovaná súvaha k 31.12.2013 (Kons uj Úč ROPO OV 1-01) 

- konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 (Kons uj Úč ROPO OV 2-01) 

- konsolidované poznámky  

Starosta obce poukázal, že v liste odporúčaní pre vedenie obce zo dňa 28.08.2014 bolo audítorom konštatované, že 
spôsob zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je v súlade s platnou legislatívou. Poslanci uvedenú správu 
zobrali na vedomie. 

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

Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. bola vykonaná na Obecnom úrade Hertník, Základnej 
školy s materskou školou Hertník a v Domove dôchodcov, n.o. Hertník. 
 
Kontrolná činnosť na Obecnom úrade Hertník bola zameraná na:  
Kontrolu hospodárenia obce Hertník, príjem a výdaj finančných prostriedkov ( finančné operácie ) za II. Q 2014 podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z.  
Kontrolu plnenia  rozpočtu obce za II. Q 2014 podľa zákona č. 583/2004 Z. z.  
Kontrolu bankových výpisov, úhrady záväzkov obce 
Inventarizáciu pokladničnej hotovosti a zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch za II. Q 2014 

 
Kontrolná činnosť ZŠ s MŠ bola zameraná na: 
Normatívne finančné prostriedky a vlastné príjmy ZŠ a MŠ, účelové využitie finančných prostriedkov MŠ čerpaných 
z podielových daní obce za II. polrok 2013 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 

Kontrolu plnenia rozpočtu školy za II. Q 2014 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 

Kontrolu bankových výpisov, úhrady záväzkov školy 
 
Kontrolná činnosť Domova dôchodcov Hertník, n. o. bola zameraná na:  
Kontrolu a efektívne využitie dotácie MPSVaR a MF SR podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych 
v znení neskorších predpisov 
Kontrolu interných predpisov, rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.  



Kontrolu hospodárenia Domova dôchodcov Hertník, n. o., výnosy a náklady za  II. Q 2014 podľa zákona č. 431/2002 
Z. z.  
Kontrolu úhrad záväzkov a bankových výpisov   
Kontrolu čerpania poskytnutých dotácií  
Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v správe o výsledkoch kontroly za obdobie január – jún 2014, ktorá tvorí 
prílohu tejto zápisnice 
 
5. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2014 

 Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva k preštudovaniu pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil poslancov o tom ako boli použité finančné prostriedky vo výdavkovej 

a príjmovej časti. Poslanci obecného zastupiteľstva  predložené  plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2014 zobrali na 

vedomie. 

6. Úprava obce na rok 2014 (Návrh na rozpočtové opatrenie č.4/2014 k 22.07.2014, návrh na rozpočtové 
opatrenie č.5/2014 k 31.07.2014 a návrh na rozpočtové opatrenie č.6/2014 k 30.09.2014) 

 Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce na rok 2014. Na základe predložených 
návrhov na rozpočtové opatrenie č.4/2014 k 22.07.2014 (matričná činnosť), č. 5/2014 k 31.07.2014 (finančné náklady 
na voľby prezidenta, voľby do EU parlamentu a náklady pre zamestnancov UPSVaR PPO NP § 50j) a č.6/2014 
k 30.09.2014, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice bol upravený rozpočet obce na rok 2014. Poslanci obecného 
zastupiteľstva úpravu rozpočtu obce na rok 2014 schválili.  

7. Komunálne voľby 2014 – prerokovanie harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb na 
podmienky obce 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s harmonogramom organizačno-technického 
zabezpečenia komunálnych volieb 2014 na podmienky obce a zároveň aj so zápisnicou z prvého zasadnutia Miestnej 
volebnej komisie v Hertníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.09.2014. Obecné zastupiteľstvo na základe harmonogramu 
organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce schválilo utvoriť v obci jeden volebný okrsok, 
volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu a miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 
(vývesné tabule v areály obecného úradu a pri zástavkách SAD). Starosta obce oboznámil poslancov s kandidátnymi 
listinami na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 
 
8. Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia s dôchodcami 
 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o technicko-organizačnom zabezpečení 

stretnutia s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2014 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu Hertník. Poslanci 

zobrali uvedené na vedomie. 

9. Prerokovanie žiadosti občanov 
 
Žiadosť DFSK Hertník o uvoľnenie schváleného finančného príspevku 
 Vedúci DFSK Hertník, p. Ľudovít Kašprik požiadal obec Hertník o uvoľnenie schváleného finančného 
príspevku pre dedinskú folklórnu skupinu z dôvodu zabezpečenia novej krojovej výbavy (košeľa + nohavice) pre 
mužskú zložku. Finančné náklady pre 10 osôb predstavujú čiastku 1 600 €. Starosta obce informoval obecné 
zastupiteľstvo, že firme CIPISEK, Podhradík 9, 080 06 Podhradík bola zaslaná objednávka pre zhotovenie mužskej 
krojovej výbavy v počte 10 kusov. Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 
 
 
 



Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Hertník o súčinnosť na odstránení havarijného stavu PS 12. 
 DHZ Hertník, v zastúpení výborom DHZ požiadal obecné zastupiteľstvo o súčinnosť pri odstraňovaní 
havarijného stavu na prenosnej motorovej striekačke PS12, ktorá je súčasťou inventára obce Hertník a je 
neoddeliteľnou a potrebnou výbavou DHZ pri preventívnych cvičeniach členov DHZ ako aj pri prípadných požiarnych 
zásahoch v miestnej pôsobnosti DHZ. Na základe predloženej kalkulácie obecné zastupiteľstvo schválilo finančné 
náklady vo výške 1 660 € na opravu prenosnej motorovej striekačky PS12. 
  
Opakovaná žiadosť p. Alberta Palšu, bytom Hertník č. 157, 086 42 Hertník o uzatvorenie zmluvy o zámene 

pozemkov. 

Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 01.08.2014 opakovanú žiadosť p. Alberta Palšu, bytom Hertník č.157 

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. Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 11.09.2014 z Okresného súdu Bardejov 

predvolanie vo veci navrhovateľa ( žalobcu): Ing. Mariána Polčina proti odporcovi (žalovanému): Albertovi Palšovi 

o návrhu na odstránenie prekážky na parcele č. 832, ktorá je vo vlastníctve obce Hertník. Súd nariadil v danej veci 

pojednávanie na deň 21.11.2014 o 10.15 hod. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť a rozhodlo, že vo 

veci uzatvorenia zmluvy o zámene pozemkov sa bude zaoberať až po rozhodnutí súdu. 

Žiadosť Anny Kováčovej, bytom Bartošovce č. 180 o povolenie prevádzky a schválenia návrhu prevádzkovej 

doby. 

 Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 16.09.2014 žiadosť Anny Kováčovej, bytom Bartošovce č. 180, v ktorej 

žiada o povolenie prevádzky a schválenia návrhu prevádzkovej doby espressa u Kováča, so sídlom Hertník č.181. 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku prehodnotilo žiadosť a v plnom rozsahu žiadosti vyhovelo.  

Žiadosť Tomáša Harčarufku, bytom Hertník č. 202 o určenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne. 

 Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 30.09.2014 žiadosť p. Tomáša Harčarufku, v ktorej žiada o určenie 

otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne chata Koliba, Mašiňarová lúka, 086 42 Hertník. Obecné zastupiteľstvo 

v Hertníku prehodnotilo žiadosť a v plnom rozsahu žiadosti vyhovelo. 

10. Rôzne 
 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Zápisnicou o pojednávaní Okresného súdu Bardejov 

zo dňa 25.09.2014, spisová  zn. 7C/202/2012 medzi navrhovateľom: Albertom Sobekom a spol., Hertník č.10 

a odporcom: Obcou Hertník. Taktiež oboznámil poslancov s tým, že súd uznesením pripúšťa zmenu návrhu petitu, 

ktorý predložil žalobca. Súd pojednávanie odročil za účelom obhliadky na mieste samom, pričom zraz účastníkov 

konania a PZ bude na Obecnom úrade v Hertníku dňa 08.10.2014 o 9:00 hod.. Poslanci uvedené informácie zobrali 

na vedomie 

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

259,17  €. Výpis je ku dňu 30.09.2014. Poslanci uvedenú správu zobrali na vedomie. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s vyúčtovaním rekonštrukcie Chaty Koliba, ktoré 

predložil nájomca prevádzky Tomáš Harčarufka, Hertník č. 202. Rekonštrukčné práce boli vykonané na základe 

odstránenia zistení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove a oprav, ktoré sú obsiahnuté 

v podnikateľskom zámere nájomcu prevádzky.  Poslanci zobrali uvedené na vedomie a navrhli, aby sa o vyúčtovaní 



rekonštrukčných prác rozhodlo po samotnej obhliadke objektu na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2014 o 16.30 hod.. 

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

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

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

obce. Na základe uvedeného bol schválený základný plat starostu obce vo výške 1 632 €, ktorý je stanovený súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci rok (824 €) a násobku 1,98 - (za 4 poslanci, 2 proti, 1 sa zdržal). 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa na základe  3 predložených ponúk uskutočnila oprava prístupovej cesty 

k Domu nádeje a chodníka v hornej časti cintorína. Navrhnutý bol asfaltový povrch. Poslanci obecného zastupiteľstva 

tento návrh starostu obce neschválili. 

11.  Diskusia 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Rudolf Palša informoval obecné zastupiteľstvo, že ako zástupca Obce Hertník 

sa vzdáva funkcie člena predstavenstva Ekočergov, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce. Poslanci 

uvedené rozhodnutie zobrali na vedomie. 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Bogdan navrhol vykonať opravu cesty smerom  k firme Ekočergov, a.s., 

Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce. Z dôvodu, že túto cestu využívajú aj niektoré firmy, bolo navrhnuté vstúpiť 

do opätovného jednania  s týmito firmami za účelom spoločnej opravy cesty.  

12.  Návrh na uznesenie  

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

13.  Záver 

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

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

                                                                                                         Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia zápisnice              

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

    Ing. Václav Kunec                                                                      Ing. Jozef Semanek 

 

 


