
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  6. júla  2018 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

        3.  Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

                     4.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

        5.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

        6.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     7.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     8.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

 

Neprítomní:     - - -  

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu na obce na roky 2018-2022 
  4.  Úprava rozpočtu  
  5  Správa nezávislého audítora 
  6.  Kultúrne leto 2018 (organizácia akcií) 
  7.  Plán prác na 2. polrok 2018 
  8.  Rôzne 
  9.  Diskusia 
10.  Návrh na uznesenie 
11.  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 7 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  Ing. Jozef Bogdan 

a  Marián Kozma   (za  7  poslancov, 0 proti). 

3.  Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na roky 2018-2022 

  Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov je potrebné určiť 
najneskôr 90 dní pred konaním volieb  do orgánov samosprávy obcí rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé 
funkčné obdobie. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta zabezpečuje sa navrhuje, aby OZ určilo  rozsah 
výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok. 

 Ďalej  je potrebné schváliť počet poslancov na ďalšie volebné obdobie.  Starosta  obce informoval, že 
v zmysle  §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení je v našej obci na základe počtu obyvateľov možné 
voliť 7-9 poslancov. Navrhol, aby bol na najbližšie volebné obdobie  zachovaný počet poslancov 7. 

 V rámci harmonogramu  volieb je potrebné schváliť aj počet volebných obvodov.  Navrhuje schváliť 1 
volebný obvod s jedným volebným okrskom. 

Starosta dal za uvedené návrhy hlasovať (za 7 poslancov, 0 proti) 
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4.  Úprava rozpočtu 

 Starosta obce predložil poslancom OZ  Žiadosť  ZŠ s MŠ Hertník  o úpravu rozpočtu na rok 2018 
k 30.06.2018, ktorá sa týka navýšenia vlastných príjmov a zároveň aj výdavkov  v sume  54,42 €. Uvedenú žiadosť 
o úpravu rozpočtu poslanci OZ jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce  predložil  poslancom obecného zastupiteľstva v súlade  s ustanovením  § 14 ods. 2 písmena 
a)  až c) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  

➢ Rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré sa týka čerpania rezervného fondu v sume  67.207,41 € na zakúpenie 
traktora, traktorovej vlečky, drviča konárov , rozšírenia ciest od č. d. 36 po č. d. 84 a rekonštrukcie sály KD. 
Uvedené rozpočtové opatrenie poslanci jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 

➢ Rozpočtové  opatrenie č. 5, ktoré sa týka presunu  finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami 
rozpočtu   obce v príjmovej   a   vo výdavkovej časti. Uvedené rozpočtové opatrenie poslanci OZ  schválili 
(za 7 poslancov, 0 proti). 

 
5. Správa o výsledkoch  kontroly hlavného kontrolóra za 1. Q 2018 a Plán kontrolnej činnosti na  2. polrok  
    2018 
 

 Hlavný kontrolór obce predložil  starostovi obce  a poslancom OZ  Správu o výsledkoch  kontroly za 1. Q 
2018. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú správu, ktorá tvorí prílohu zápisnice zobrali na vedomie. 
 

 Hlavný kontrolór obce predložil  starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva  aj  Plán kontrolnej  
činností na 2. polrok  2018, ktorý je zameraný na kontrolu: 

- Inventarizácia pokladničnej hotovosti za III. a IV.  Q  2018 
- Kontrola príjmov a výdavkov obce  za III. a IV. Q 2018 podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002  Z.z. 
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za III. a IV. O 2018 podľa zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 
- Kontrola bankových výpisov  a úhrad záväzkov a pohľadávok obce 
- Následná finančná kontrola  podľa zákona 502/2001 Z.z. – normatívne finančné prostriedky a vlastné príjmy 

MŠ, ZŠ, účelové využitie finančných prostriedkov MŠ čerpaných  z podielových daní obce za II. polrok 2018 
podľa zákona  č. 596/2003 Z.z. 

- Následná finančná kontrola  podľa zákona č. 502/2001 Z.z.  za II. polrok 2018 v Domove dôchodcov n.o. 
Hertník – využitie dotácie MPSVaR podľa zákona č. 448/2008  Z.z.  o poskytovaní sociálnych služieb 
v znení neskorších predpisov 

- Ostatné úlohy podľa uznesení OZ 
 
6.  Správa nezávislého audítora 

  Starosta obce  oboznámil Obecné zastupiteľstvo  so správou nezávislého audítora (Ing. Marta Dvorská, 
Tehelná 10, Bardejov) o overení účtovnej závierky  zostavenej  k 31.12.2017. Audítor konštatuje,  že Obec  Hertník   
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a audítorom neboli zistené žiadne  nedostatky.  
Poslanci OZ uvedenú správu zobrali na vedomie. 
 
7. Kultúrne leto 2018 
 

Starosta obce  oboznámil poslancov OZ, že dňa 29. júla 2018 sa  v rámci Kultúrneho leta 2018 bude  
v chatovej osade pri rybníku  konať  už tradičný ANNA-BÁL  so začiatkom o 15.00 hod.   Do tanca bude hrať hudobná 
skupina DYNAMIC a pre občanov bude pripravený guľáš a malé občerstvenie. Do každej domácnosti  budú rozdané 
lístky v počte 2 ks na guľáš a malé občerstvenie. Bol odsúhlasený aj predaj tomboly  v cene 1,00 €. Do tomboly bude 
potrebné zabezpečiť 10 až 15 cien.   Poslanci OZ konanie uvedenej akcie  za uvedených podmienok  jednohlasne 
odsúhlasili   (za 7 poslancov, 0 proti). 
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8.  Plán prác na II. polrok 2018 
 

V tomto bode  programu starosta obce oboznámil poslancov OZ s plánom prác na II. polrok 2018 
 

➢ Výstavba chodníka  od  rodinného domu Ing. Marek Polák až po  rodinný dom p. Alojza Mačeja č. 259 
➢ Revitalizácia priestorov pri Obecnom úrade – dotácia z MF SR 6.000,00  € 
➢ Postavenie pamätníka na  obecnom cintoríne (100 rokov  od skončenia 1. svetovej vojny) 
➢ Rekonštrukcia  Požiarnej zbrojnice 
➢ Zateplenie Domu služieb 

 
9.  Rôzne 

 Poslanci obecného zastupiteľstva ukladajú starostovi obce osloviť  Farský úrad Hertník so žiadosťou, aby 
bol kostol v zadnej časti počas dňa otvorený. 
 
 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Jozefa Hudáka, bytom Janovce  o odkúpenie pozemku  v  
chatovej osade č. parcely CKN 1174/1 o výmere 400 m2 . Odpredaj uvedenej parcely poslanci zamietli                       
(za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bardejove písomne požiadala Obecný úrad Hertník 
o poskytnutie  finančnej čiastky  na XXI. celoslovenské športové hry,  ktoré sa budú konať v Bardejove v dňoch       
14.-16. augusta 2018. Poslanci  obecného zastupiteľstva schválili  poskytnutie finančného príspevku v sume 50,00 €   
(za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci  obecného zastupiteľstva ukladajú starostovi obce  v spolupráci s predsedom  Komisie pre ochranu 
verejného poriadku   vyriešiť problém s p. Martou Bogdanovou, Hertník č. 205, ktorý vznikol na podnet susedov, že  
z jej  rodinného domu  je cítiť zápach. 
 
7.  Diskusia 
 
 V diskusii  nevystúpil  nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva. 

 

8.  Návrh na uznesenie  

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

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

ukončil. 

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

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

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


