
 

Uznesenie č. 32 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného dňa  14. septembra2018 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

 

B e r i e   n a     v e d o m i e 

1.  Rozpočtové opatrenie č. 7, ktoré sa týka poskytnutých  finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu 

2.  Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2018 

3.  Správu starostu obce o prevedených prácach  za obdobie roka 2018 

4.  Správu nezávislého audítora  o overení konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2017 

 
 
S c h v a ľ u j e 

1.  Program rokovania (za  6 poslancov, 0 proti) 

2. Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva MUDr. Štefana Harčarufku  a overovateľov   zápisnice 
    Mgr. Ľubomíra Kapca a p. Slavomíra Geralského (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
3. Rozpočtové opatrenie č. 8 týkajúce sa presunu finančných prostriedkov  medzi  položkami kapitálového  
    rozpočtu obce (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
4. Rozpočtové opatrenie č. 9, ktoré sa týka presunu finančných  prostriedkov  medzi jednotlivými   pložkami 
    rozpočtu  vo výdavkovej časti (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
5. Termín posedenia s dôchodcami dňa 21. 10. 2018 o 15.00 hod., poskytnutie stravy, občerstvenia, zakú- 
    penie darčekov pre dôchodcov a kultúrny program (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
  
6. Zámer predaja pozemku  č. p. 1193/1 Pozemkovému spoločenstvu Hertník (za 6 poslacov, 0 proti) 
 
7. Prejednanie sťažnosti p. Antona Hruščanika, Hertník č. 184 voči p. Márii Harčarikovej, Hertník č. 186 
    Komisiou pre ochranu verejného poriadku  (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
8. Presun    žiadosti   p.  Petra  Vaška, Hertník  č. 242   od  odkúpenie   pozemku  č. p. 1038/9  a   žiadosti   
    Mgr. Jána Artima, Raslavice  o odkúpenie  pozemku  č. p. 1177/2  na  prerokovanie  novému OZ ,   ktoré    
    bude zvolené  v komunálnych voľbách 10.11.2018 (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
9. Nákup  kanalizačného potrubia  v sume 1.000,00 € za účelom napojenia 6 B.j.  č. 264 na obecnú  kanali- 
    záciu (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
 

 
 
 



- 2 - 
 
 
U k l a d á 

1.  Odpovedať na žiadosť  Ing. Mariánovi Palaiovi, bytom Prešov, že obec nie  vlastníkom parcely    
     o odkúpenie ktorej mal záujem (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

Zodpovedný: Ing. Jozef Semanek 
                    starosta obce 

     
 
2.  Vyzvať vlastníčky pozemku č. p. 934 v kat. území obce Hertník p. Mária Kapcovú a p. Katarínu  
     Bukovskú   na   odstránenie   suchého   porastu   a   náletových  drevín  na uvedenom pozemku  
     (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

Zodpovední: Ing. Jozef Semanek 
                    starosta obce 
 
Termín:  do 30. 09. 2018 
 
 

 
 
 
 
 

         
 

   
 
Ing. Jozef Semanek 
     starosta obce 


