
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 14. októbra 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               .      

Neprítomní:     Ing. Mgr. Matúš Pataky, kontrolór  obce 

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Prerokovanie vyúčtovania rekonštrukčných prác a stavebných úprav na Chate Koliba 

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  bol program rokovania schválený - (za 7 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. Jozef Bogdan a Ing. Rudolf Palša - (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

 



3. Prerokovanie vyúčtovania rekonštrukčných prác a stavebných úprav na Chate Koliba 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s vyúčtovaním rekonštrukcie Chaty Koliba, Mašinárová 
lúka, 086 42 Hertník, ktoré predložil nájomca Tomáš Harčarufka, 086 42 Hertník č. 202. Rekonštrukčné práce boli 
vykonané na základe kontrolných zistení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove a taktiež 
požadovaných opráv obsiahnutých v podnikateľskom zámere. Obecné zastupiteľstvo vykonalo obhliadku 
zrealizovaných rekonštrukčných prác v interiéri chaty a jej okolia a odsúhlasilo predložené vyúčtovanie vo výške 
2 922,62 €  (faktúry a pokladničné doklady), ktoré sa bude z tejto sumy mesačne odpisovať vo výške 230 € za 

obdobie 13 mesiacov - (za 7 poslancov, 0 proti).  

4.  Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou p. Floriána Bogdana, bytom 086 11 
Hrabovec 98 o zriadenie vecného bremena na parcely č. 1173/5, 1174/28 a 1187 v k.ú. Hertník. Obecné 

zastupiteľstvo prehodnotilo uvedenú žiadosť a neodsúhlasilo zriadenie vecného bremena na uvedené parcely 

z dôvodu, že tieto parcely sú vo vlastníctve obce a slúžia ako prístupové cesty k viacerým parcelám - (za 6 

poslancov, 1 proti) 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou firmy JUNIOR GAME spol. s.r.o., 

Bebravská 11, 821 07 Bratislava, ktorá požiadala Obec Hertník o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu 

a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky Chata Koliba, Mašinárová lúka, 086 42 Hertník. Obecné 

zastupiteľstvo vydalo súhlasné stanovisko k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier pre vyššie uvedenú 
prevádzku - (za 5 poslancov, 2 proti). 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s požiadavkou Farského úradu v Hertníku o poskytnutie 

finančného príspevku pre potreby cirkvi vo výške 200 €. Obecné zastupiteľstvo poskytnutie finančného príspevku 
odsúhlasilo – (za 6 poslancov, 1 proti).  

5.  Diskusia  

V diskusií nevystúpil nikto s poslancov obecného zastupiteľstva. 

6.  Návrh na uznesenie 

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

7.  Záver 

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

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

                                                                                                                                       Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                                                           starosta obce 

Overovatelia zápisnice : Ing. Jozef Bogdan      ............................................                                                                :              

                                        Ing. Rudolf Palša       ............................................                                     



     

 


