
Uznesenie č. 5 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného dňa  8. marca  2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

 

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

1. Úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ Hertník na rok 2019 

2.  Správu starostu obce o prebiehajúcich prácach  v obci  

3. Správu starostu obce o vyhodnotení  „Zabíjačky 2019“  a  „Fašiangového plesu 2019“ 

4. Správu hlavného kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti  v obci Hertník za  rok 2018 

5. Správu hlavného kontrolóra obce  o výsledkoch kontroly za 4. Q 2018 

 

S c h v a ľ u j e 

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

2. Zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva MUDr. Štefana Harčarufku a overovateľov  zápisnice p. Mariána  
    Kozmu a p. Petra Majirského   (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktorým bol upravený rozpočet školy  k  31.03.2019   
    (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
4. Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2019, ktorý predložil hlavný kontrolór obce (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
5. Predaj pozemku pre p. Miroslava Štefančina, Hertník č. 278 ,  parcela CKN 482 (282/3)  za sumu 1,00 €, podľa § 9  
    a) odst. 8, písm. e) zákona č.  138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa, ktorým je  že  menovaný už 
        raz za uvedenú parcelu zaplatil v roku 1990 o čom predložil aj doklad (za 6 poslancov, 0 proti) 

6.  Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje   predaj pozemku  pre Bc. Slavomíra   Bogdana, Furdeková 1617/10, Bratislava  
     a   Ing. Miriam   Balážovú,   bytom  Hrabovec   č. 98   č. parcely  1187,  ostatná plocha     o výmere 107 m2  v cene   
     7,00 €/1    m2,   podľa   §  9  a) odst. 8, písm. e) zákona č.  138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa,  
     ktorým je že menovaní uvedený pozemok dlhodobo užívajú (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
7.  Poplatok  za drvenie štiepky 4,00 €/1/2 hod. a a odvoz traktorom  6,00 €/1/2 hod.  cesty traktorom  
     (za 6  poslancov, 0 proti) 

8.  Predaj obecnej miešačky p. Jozefovi Bogdanovi, bytom  Hertník č. 104 za cenu 200,00  € (za 6 poslancov, 0 proti). 

9.  Vypracovanie projektu „WIFI PRE TEBA“ po obci v počte 9 WIFI prístupových bodov  (za 6 poslancov, 0 proti) 

10.  Nainštalovanie  ochranného zábradlia na zákrute pri cintoríne pri rodinnom dome p. Stanislava Bogdana, Hertník  
       č. 287  za  účelom zamedzenia  vjazdu vozidiel na chodník (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
11. V zastúpení   starostom obce Ing. Jozefom Semanekom  vstúpiť do jednania  s  Vsl. vodárenskou  spoločnosťou    
      ohľadom    žiadosti  p. Martina Ščura, Hertník č. 335 pre poruchu na vodovodnom potrubí (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
12. Poskytnutie finančnej výpomoci  p. Erike  Bugnovej, nar. 13.11.1975, bytom Hertník č. 74    v sume 100,00 EUR     
       na základe jej žiadosti (za 6 poslancov, 0 proti). 
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Z a m i e t a 
 
Žiadosť  p. Jána Mušinského, bytom Ždiarska 24, Košice o odpredaj pozemku č. p. 1160/3 v kat. území obce Hertník  
o výmere 38 m2  z dôvodu, že uvedený pozemok nie je vo vlastníctve obce 
 
 

 
 
 
 
Ing. Jozef Semanek 
     starosta obce 


