
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  14. septembra  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. Ing.,PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce 

Neprítomní:     Marián Kozma, poslanec OZ 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu 
  4.  Kultúrne leto 2018 ( vyhodnotenie akcií) 
  5   Zabezpečenie posedenia s dôchodcami 
  6.  Oboznámenie s postupom prác v obci 
  7.  Rôzne 
  8.  Diskusia 
  9.  Návrh na uznesenie 
10.  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 6 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  Mgr. Ľubomír 

Kapec a Slavomír Geralský  (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Úprava rozpočtu 

 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. 7, ktoré sa týka poskytnutých finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu             

( navýšenie dotácie na matriku, dotácia z MF SR na revitalizáciu VP, sponzorský príspevok od Komunálnej 
poisťovne na ANNA BÁL 2018).  Rozpočtové opatrenie bolo uskutočnené  v súlade s § 14 ods. 2, písm. a) 
až c)  a ods.  3 zák.  č. 583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov. Uvedené rozpočtové opatrenie poslanci OZ zobrali na vedomie. 
 

➢ Rozpočtové opatrenie č. 8 týkajúce sa presunu finančných prostriedkov medzi položkami kapitálového 
rozpočtu obce. Uvedené  rozpočtové opatrenie poslanci jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

➢ Rozpočtové  opatrenie č. 9, ktoré sa týka presunu  finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami 
rozpočtu   vo výdavkovej časti (originálne prostriedky). Uvedené rozpočtové opatrenie poslanci OZ  schválili 
(za 6 poslancov, 0 proti). 
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4.  Kultúrne leto 2018 ( vyhodnotenie akcií) 

Starosta obce predniesol  správu o vyhodnotení Kultúrneho leta obce Hertník a vyhodnotení jednotlivých 

akcií. Uvedenú správu zobrali poslanci OZ na vedomie. 

5. Zabezpečenie posedenia s dôchodcami 

 Z príležitosti mesiaca úcty k starším  sa bude  dňa  21. 10. 2018 o 15.00 hod. v sále KD konať posedenie 
s dôchodcami. Poslanci OZ schválili podanie  stravy  a občerstvenia (káva a zákusok) a tiež aj zakúpenie darčekov 
pre dôchodcov.  V kultúrnom programe vystúpia  členovia DFS, ZO JDS v Hertníku a Anna Servická (za 6 poslancov, 
0 proti) 
 
6. Oboznámenie s postupom prác v obci 

 Poslanci  obecného zastupiteľstva zobrali  na vedomie  správu starostu obce  o prevedených prácach  za 
obdobie roka 2018. 
 

7.  Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so správou  nezávislého audítora  o overení  konsolidovanej 
účtovnej závierky  zostavenej k 31. 12. 2017. Audítor konštatuje, že účtovná závierka  bola zostavená v súlade 
s platnou legislatívou. Poslanci OZ  uvedenú správu zobrali na vedomie. 

 
OZ schvaľuje zámer  predaja pozemku p.č. 1193/1  Pozemkovému spoločenstvu Hôrka Hertník (za 6 

poslancov, 0 proti). 

 

OZ berie na vedomie sťažnosť p.Hruščanika Antona 184 v susedskom spore s p. Harčarikovou Máriou . 

Obecné zastupiteľstvo následne poveruje Komisiu pre verejný poriadok preveriť dané skutočnosti na mieste v termíne 

do 30 dní (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

OZ poveruje starostu obce napísaním odpovedi na odpredaj pozemku p.Ing. Marián Palai  s výrokom , že 

obec nie je vlastníkom danej parcely.  

 

OZ schvaľuje presun žiadosti p. Petra Vaška, Hertník č. 242 o odpredaj pozemku  č. p. 1038/9 o výmere 

41m2  a žiadosti Mgr.  Jána Artima, Raslavice o odpredaj pozemku  č. p. 1177/2 o výmere 520 m2 ,  na prerokovanie  

už novému  obecnému zastupiteľstvu, ktoré bude zvolené  v komunálnych voľbách  10.11.2018 (za 6 poslancov, 0 

proti). 

 OZ schvaľuje nákup kanalizačného potrubia v sume  1.000,- €  za účelom napojenia  6 bytovej jednotky č. 
264 na obecnú kanalizáciu (za 6 poslancov, 0 proti). 

 
Poslancom OZ Mgr. Jozefom Biľom bola prednesená sťažnosť občanov  na  zaburinený pozemok, ktorého 

vlastníkmi sú Mária Kapcová a Katarína Bukovská každa v ½ výmery. OZ ukladá starostovi  obce vyzvať do konca 

septembra 2018 vlastníčky  uvedeného pozemku na odstránenie  suchého porastu a náletových drevín  na 

uvedenom pozemku  

8.  Diskusia 

V  diskusii  nevystúpil  nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva. 

9.  Návrh na uznesenie  

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

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

ukončil. 

                                                                                                                   ............................................................ 
                          Ing. Jozef Semanek   
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Ľubomír Kapec         ...............................................              

                                         Slavomír Geralský                       ............................................... 


