
Uznesenie č. 21 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného dňa  04. Júna 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hertníku 

Berie na   v e d o m i e: 

1. Správu HK obce a stanovisko k záverečnému účtu 

2. Prebytok finančných prostriedkov vo výške 13.406,24 6EUR 

3. Prípravu a realizáciu súťaže: Dedina roka 2021 ako aj prípravy k 670. výročiu obce Hertník 

4. Nedôstojné správanie občanov nahlásených na TP na adresu obce 

 

S c h v a ľ u j e 

1. Zapisovateľa   zasadnutia   obecného  zastupiteľstva MUDr. Štefan Harčarufka a overovateľov  zápisnice 

Ing. Tomáš Harčarufka a Marián Kozma  (za 6poslancov, 0 proti) 

2. Záverečný účet obce a použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 406,24 EUR, (za 6 

poslancov, 0 proti) 

3. Plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok roku 2021 (za 6 poslancov, 0 proti) 

4. RO č. 3/2021 zo dňa 30.4.2021  a RO č. 4/2021, RO č. 5/2021 a č. 6/2021 zo dňa 30.6.2021 (za 6 

poslancov, 0 proti) 

5. Vstup obce Hertník do OZ Podčergovskej doliny a jej cyklotrasy (za 6 poslancov, 0 proti) 

6. Predaj pozemku  LV 1730 na parcele E-KN 783/202 o výmere 188 m2 s podmienkou odkúpenia podľa 

geometrickeho zamerania a zanechania časti pozemku na prístupovú cestu k domu č. 25  (za 6 poslancov, 0 

proti) 

7. Žiadosť o delimitáciu parciel E-KN 830/104 o výmere 2260 m2, LV 136 a parcely E-KN 1218/2 o výmere 

505m2 a LV325 zo Slovenského pozemkového fondu na obec( (za 6 poslancov, 0 proti) 

8. Detské ihrisko do centra obce  k nákupnému stredisku a kúpu detského ihriska vo výške 3 942,00 EUR (za 6 

poslancov, 0 proti) 

9. Použitie rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky v sume 5 750,00EUR a nákup konvektomatu do 

sály KD v sume 6.802,08 EUR (za 6 poslancov, 0 proti) 

 

 
 
 

 
 
 
Ing. Jozef Semanek 
     starosta obce 


