
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  20. apríla  2018 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

        3.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

        4.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     5.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     6.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní:   Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ, Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

Program:  

1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Úprava rozpočtu  
4.  Schválenie  záverečného účtu obce 
5.  Prevedené práce za 1. štvrťrok 2018  
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 5 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  Tomáš Harčarufka              

a Marián Kozma   (za  5  poslancov, 0 proti). 

3.  Úprava rozpočtu  obce a ZŠ s MŠ Hertník 

Starosta obce predložil poslancom  OZ Žiadosť ZŠ s MŠ Hertník o úpravu rozpočtu na rok 2018, ktorá sa 
týka normatívnych finančných prostriedkov  vo výške 19.069,64 € v príjmovej a vo výdavkovej časti.  Rozpočtovým 
opatrením č. 2/2018 zobrali poslanci OZ  uvedenú úpravu rozpočtu k 28.02.2018 na vedomie. 

 
Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 bol  upravený rozpočet obce k 31.03.2018  vo výške 4.469,62 € 

v príjmovej a vo výdavkovej časti.  Poslanci OZ uvedené rozpočtové opatrenie  schválili (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
Uvedené rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice. 

 
4.  Schválenie  záverečného účtu obce 

  Starosta obce oboznámil poslancov  OZ so záverečným účtom  obce za rok 2017, ktorý bol v stanovenej 
lehote zverejnený na webovej  stránke obce. Hlavný kontrolór obce predložil  k záverečnému účtu odborné 
stanovisko. Záverečný účet obce za rok 2017 bol bez výhrad  s odporúčaním hlavného kontrolóra obce poslancami  
jednohlasne  schválený (za 5 poslancov, 0 proti). 
 Poslanci  obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie  prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 
72.398,87 € a schválili použitie  uvedeného prebytku  na tvorbu rezervného fondu (za 5 poslancov, 0 proti). 
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5.  Prevedené práce za 1. štvrťrok 2018  

 V tomto bode programu starosta obce  podal správu o prevedených prácach za 1. štvrťrok 2018. Uvedenú 
správu zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
6.  Rôzne 

 Poslanci  obecného zastupiteľstva schválili poskytnutie príspevku na obed v sume 0,70 € pre invalidného 
dôchodcu p. Štefana Dankoviča , Hertník č. 75 (za 5  poslancov, 0 proti). 
 
 Na základe prejednanej žiadosti p. Vilmy Chomovej, Hertník č. 270 o odpustenie   časti poplatku za stočné 
(tekutý  odpad)  z dôvodu  poruchy  na vodovodnej prípojke,  kde  došlo k úniku vody schválili poslanci  odpustenie 
poplatku  za 25 m3  odpadovej vody (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Pani Anna Sekerčáková, Hertník č. 188  požiadala o schválenie otváracích hodín na zriadenej prevádzke 
„Anna Sekerčáková – SEKY, Hertník č. 188“,  predmet podnikania maloobchod a veľkoobchod v oblasti záhradníctva 
a predaja kŕmnych zmesí, škôlka okrasných drevín a tuji :  
Pondelok až Piatok od 08.00 hod. do 16.00 hod.   –  Obedňajšia prestávka  od 12.00 hod.  do  13.00 hod. 
Sobota  od 08.00 hod.  do 12.00 hod. 
Nedeľa – Zatvorené 
 Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili otváracie hodiny na tejto prevádzke tak ako je to vyššie uvedené 
(za 5 poslancov, 0 proti). 
 
 Žiadosť p. Ondreja Nováka, Hertník č. 128  o odpustenie platby za TKO na rok 2018 bola poslancami 
zamietnutá z dôvodu  nedodržaných podmienok VZN č. 2/2017 ôsma časť § 14 bod 7 a 8 (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
    Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  predaj pozemku pre p. Slavomíra  Bogdana, Furdeková 
1617/10, Bratislava, č.p. 1187, po predložení  geometrického plánu v cene 7,00 €/1 m2, podľa § 9 a) ods.8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa (za 5 poslancov, 0 proti). 
 

V ďalšom bode programu sa poslanci zaoberali  možnosťou  predaja akcii EKOČERGOV a.s., Bartošovce 
226. Predaj uvedených akcii poslanci  obecného zastupiteľstva schválili (za 5 poslancov, 0 proti). 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili spoluúčasť na  výstavbe  vysokorýchlostného internetu v obci 

Hertník  v sume do 3.000,00 € (za 5 poslancov, 0 proti). 
 
Starosta obce predložil poslancom OZ  správu o vyúčtovaní Fašiangového plesu 2018. Uvedenú správu 

zobrali poslanci na vedomie. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili opravu strechy  na zadnej časti kultúrneho domu (garáž pre        

T CAS 148), ktorá je v havarijnom stave (za 5 poslancov, 0 proti). 
  
 

7.  Diskusia 
 
 Poslanec  OZ   p. Tomáš Harčarufka  požiadal o príspevok od obce pre FIT KLUB. Poslanci  schválili 
príspevok v sume 250,00 €,  ktorý bude poskytnutý až po zaregistrovaní  FIT KLUBU na Ministerstve vnútra SR (za 5 
poslancov, 0 proti). 
 
 Na  základe podnetu poslanca OZ p. Slavomíra Geralského  schválili poslanci v prípade úmrtia  občanov 
Hertníka oznámiť  prípadné úmrtie  aj miestnym rozhlasom v obci (za 5 poslancov, 0 proti). 
 

MUDr. Štefan Harčarufka, poslanec OZ  dal návrh zistiť možnosť opravy  multifunkčného  ihriska so 

zaslaním rozpočtu  celkových nákladov na opravu renomovanou firmou (za 5 poslancov, 0 proti). 
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8.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 5 poslancov, 0 proti). 

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

ukončil. 

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

Overovatelia zápisnice:   Tomáš Harčarufka         ...............................................              

                                         Marián Kozma              ............................................... 


