
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku  

konaného dňa 28. novembra 2014 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Kapec, starosta obce 

                     2.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

                     3.  MUDr. Štefan Harčarufka, 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                

                     8.  Ing. Mgr. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

 

Neprítomní:     Ing. Stanislav Štefančin, zástupca starostu obce      

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za 3. štvrťrok 2014 

4. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2014 
 
5. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2014 (Návrh na rozpočtové opatrenie č.7/2014 k 14.10.2014, návrh na 
rozpočtové opatrenie č.8/2014 k 22.10.2014, návrh na rozpočtové opatrenie obce č.9/2014 k 30.11.2014 a návrh na 
rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č.10/2014 k 30.11.2014) 

6. Prerokovanie návrhov VZN na území Obce Hertník, ktoré nadobudnú účinnosť od 01.01.2015 
 
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2015 
  
8. Prerokovanie žiadosti 
 
9. Rôzne 
 
10. Diskusia 
 
11. Návrh na uznesenie 
 
12. 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 p. Marián Kozma a Ing. Jozef Semanek  - (za 

6 poslancov, 0 proti)) 

3. Prerokovanie Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za 3.  štvrťrok 2014   
 

Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. bola vykonaná na Obecnom úrade Hertník 
v mesiacoch júl – september 2014. 
Kontrolná činnosť na Obecnom úrade Hertník bola zameraná na:  
Kontrolu hospodárenia obce Hertník, príjem a výdaj finančných prostriedkov ( finančné operácie ) za III. 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 III. Q 2014 
Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v správe o výsledkoch kontroly za obdobie júl – september 2014, ktorá tvorí 

prílohu tejto zápisnice.  

Poslanci obecného zastupiteľstva  predloženú správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za 3.  štvrťrok 

2014 zobrali na vedomie.  

4. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2014 

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

zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu obce za obdobie január až september 2014, o 

tom ako boli použité finančné prostriedky vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu. Poslanci obecného zastupiteľstva  

predložené  plnenie rozpočtu obce za obdobie január - september 2014  zobrali na vedomie.  

 
5. Úprava obce a ZŠ s MŠ na rok 2014 (Návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2014 k 14.10.2014, návrh na 
rozpočtové opatrenie č. 8/2014 k 22.10.2014, návrh na rozpočtové opatrenie obce č. 9/2014 k 30.11.2014 
a návrh na rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 10/2014 k 30.11.2014) 

Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2014. Na základe 
predložených návrhov na rozpočtové opatrenie č. 7/2014 k 14.10.2014 (dotácia cirkvi), č. 8/2014 k 22.10.2014 
(finančné náklady na komunálne voľby ), č. 9/2014 k 30.11.2014 a rozpočtové opatrenie obce a ZŠ s MŠ č. 10/2014 
k 30.11.2014, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice bol upravený rozpočet obce na rok 2014. Poslanci obecného 
zastupiteľstva úpravu rozpočtu obce na rok 2014 schválili. 

6. Prerokovanie návrhov VZN na území Obce Hertník, ktoré nadobudnú účinnosť od 01.01.2015 
 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom VZN o miestnych poplatkoch na 
území Obce Hertník a návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území Obce Hertník. V uvedených návrhoch VZN nedošlo k k žiadným zmenám oproti roku 
2014. Poslanci návrhy VZN schválili.   



7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2015 
 

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

zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva  predložený  návrh rozpočtu obce na rok 2015 schválili - (za 5 

poslancov, 1 proti)) 

8. Prerokovanie žiadosti občanov 
 
Žiadosť Ing. Jozefa Kapeca, starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 
 
 Obecný úrad v Hertníku prijal dňa 28.11.2014 pod č. 411/2014 žiadosť Ing. Jozefa Kapeca, starostu obce 
Hertník o schválenie preplatenia zostatku dovolenky za rok 2014 z dôvodu ukončenia funkcie starostu obce. Všetci 
prítomní poslanci žiadosť schválili. 
 
Žiadosť Jozefa Marinčina, 086 42 Hertník č. 156 o prešetrenie osadenia plotu a namontovania odkapových 
žľabov a snehových zábran na dome jeho suseda p. Alberta Palšu, Hertník č. 157  
 Obecný úrad prijal dňa 28.10.2014 dve žiadosti p. Jozefa Marinčina, bytom Hertník č. 156. V prvej žiadosti 
poukazuje na nesprávne osadenie plotu jeho suseda p. Alberta Palšu, Hertník č. 157, čím došlo k neoprávnenému 
užívaniu cudzieho pozemku zo strany p. Alberta Palšu. V druhej žiadosti poukazuje na to, že p. Albert Palša osadil 
z východnej strany svojho domu odkapové žľaby a snehové zábrany iba v dĺžke asi 12 m, čím nepokryl celú 
východnú stranu svojho domu a tým pri daždivom počasí vytápa p. Marinčinovi jeho terasu a pivnicu. Obidve žiadosti 
boli odstúpené na Spoločnú úradovňu Sveržov, Stavebný úrad za účelom ich prešetrenia. Po vydaní rozhodnutia 
stavebným úradom bude riešiť žiadosti nové obecné zastupiteľstvo.  Poslanci uvedené žiadosti zobrali na vedomie. 
 
Žiadosť Integračného zariadenia KOR-GYM, n.o., Hertník č. 85 o poskytnutie vianočných balíčkov pre ich 
klientov. 

 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. v Hertníku na základe dlhoročnej vzájomnej spolupráci požiadalo 
o poskytnutie daru (61 kusov vianočných balíčkov) pre ich klientov k Vianociam 2014. Poslanci obecného 
zastupiteľstva schválili nákup 61 kusov vianočných balíčkov v celkovej sume 200 €. 

 
Žiadosť ZŠ s MŠ Hertník č. 261 o preklasifikáciu finančných prostriedkov 
 
  Z dôvodu nefunkčnosti elektrického kotla v kuchyni ZŠS (časté výpadky, neefektívnosť väčšej opravy 
vzhľadom na dobu jeho využitia) a zabezpečenia plynulej prevádzky ZŠS bolo potrebné urgentne objednať nový 
elektrický kotol.  Z tohto dôvodu požiadala ZŠ s MŠ o preklasifikáciu bežných finančných prostriedkov rozpočtu obce 
na kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 538 €. Poslanci obecného zastupiteľstva preklasifikáciu vo výške 2 538 
€ schválili. 
 
Žiadosť spoločnosti pre výstavbu integrovaných telekomunikácií SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 
o vyjadrenie sa  k návrhu trasy na vydanie územného rozhodnutia. 
 

Spoločnosť pre výstavbu integrovaných telekomunikácií SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 
požiadala o vyjadrenie sa k návrhu trasy uloženia optického káblu v ochrannom pásme železnice v smere Prešov – 
Kapušany - Bardejov a stanoviska na vydanie územného rozhodnutia. Obecné zastupiteľstvo schválilo vydať 
súhlasné stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia. 
 
9. Rôzne  

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s usmernením o výške stočného na rok 2015, 

ktoré zaslala firma W-CONTROL, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad. Rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví bola stanovená maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo 



výške 0,6158 €/m3 na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016. Pri fakturácii stočného formou paušálu je potrebné do 

výpočtu použiť množstvo spotreby vody na obyvateľa za rok maximálne 34,0 m3. osoba . rok. Poslanci uvedené 

zobrali na vedomie. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s listom, v ktorom Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica žiada o vydanie potvrdenia či pozemky v k.ú. 

Hertník parc. KN C č. 1108/11 o výmere 101 m2, LV č.325 a parc. KN C č. 1108/12 o výmere 702 m2, LV č. 325 druh 

pozemku ostatné plochy sú určené územným plánom obce, alebo  územným plánom zóny alebo územným 

rozhodnutím na zastavanie.  V územnom pláne obce tieto parcely nie sú určené na zastavanie. Takéto stanovisko 

bude zaslané žiadateľovi. Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zmluvou uzatvorenou medzi Obcou Hertník 

a DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) o poskytnutí výpočtovej techniky v počte 4 

kusy vrátane príslušenstva a aplikačného softvéru. Poslanci uvedené zobrali na vedomie. 

Starosta obce oznámil poslancom, že po odstúpení poslanca OZ Ing. Rudolfa Palšu z funkcie člena 

predstavenstva Ekočergov, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce je potrebné ho nahradiť novým členom. 

Poslanci schválili za člena predstavenstva Ekočergov, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce ako zástupcu 

Obce Hertník, poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Semaneka. 

10. Diskusia 
 
 V diskusii poslanec obecného zastupiteľstva MUDr. Š. Harčarufka reagoval na správu „Vyhodnotenie 
činnosti volebného programu za obdobie 2011 – 2014“, ktorá bola zverejnená na webovej stránke obce. 
  
11.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci  schválili - (za 6 poslancov, 0 proti) 

12.  Záver 

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

 

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

                                                                                                         Ing. Jozef Kapec 

                                                                                                             starosta obce 

Overovatelia zápisnice              

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

    Marián Kozma                                                                                 Ing. Jozef Semanek 

 


