ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 8. marca 2019
Prítomní:

Neprítomní:

1. Ing. Jozef Semanek, starosta obce
2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce
3. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ
4. Slavomír Geralský, poslanec OZ
5. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ
6. Marián Kozma, poslanec OZ
7. Peter Majirský, poslanec OZ
Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Úprava rozpočtu
Prebiehajúce práce v roku 2019
Vyhodnotenie zabíjačky a Fašiangového plesu
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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 Marián Kozma
a Peter Majirský (za 6 poslancov, 0 proti).
3. Úprava rozpočtu
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť ZŠ s MŠ Hertník o úpravu rozpočtu na rok 2019, ktorá sa
týka normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v príjmovej a vo výdavkovej časti. Rozpočtovým
opatrením č. 1/2019 zobrali poslanci OZ uvedenú úpravu rozpočtu k 28.02.2019 na vedomie.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2019 bol upravený rozpočet školy k 31.03.2019 vo výške 6.908,56 €
v príjmovej a vo výdavkovej časti týkajúci sa vlastných príjmov. Poslanci OZ uvedené rozpočtové opatrenie schválili
(za 6 poslancov, 0 proti).
Uvedené rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.
4. Prebiehajúce práce v roku 2019
V tomto bode programu starosta obce podal správu o prebiehajúcich prácach v obci. Poslanci IZ uvedenú
správu zobrali na vedomie.
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5. Vyhodnotenie zabíjačky a Fašiangového plesu
Starosta obce Ing. Jozef Semanek predložil obecnému zastupiteľstvu správu o vyhodnotení „Zabíjačky
2019 „ a „Fašiangového plesu 2019“. Správu o vyhodnotení uvedených akcií v roku 2019 zobrali poslanci obecného
zastupiteľstva na vedomie.

6. Rôzne
Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti v obci Hertník za rok
2018. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali uvedenú správu na vedomie.
Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019, ktorý je zameraný na kontrolu:
- Inventarizácia pokladničnej hotovosti za I. a II. Q 2019
- Kontrola príjmov a výdavkov obce za I. a II. Q 2019 podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
- Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. a II. Q 2019podľa zák. č. 583/2004 Z.z.– zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
- Kontrola bankových výpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok obce
- Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z.z. – normatívne finančné prostriedky a vlastné
príjmy ZŠ a MŠ, účelové využitie finančných prostriedkov MŠ čerpaných z podielových daní obce za I.
polrok 2019 podľa zákona č. 596/2003 Z.z.
- Následná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. za I. polrok 2019 v Domove dôchodcov
Hertník n.o. – využitie dotácie MPSVaR podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb
v znení neskorších predpisov
- Ostatné úlohy podľa uznesenia OZ
Obecné zastupiteľstvo predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 schválilo (za 6 poslancov, 0 proti).
Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch
kontroly za 4. Q 2018. Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
za 4. Q 2018 zobrali na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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 za pozemok už raz zaplatil v roku 1990 a tento nebol zapísaný v katastri
-menovaný predložil aj doklad o zaplatení (za 6 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku pre Bc. Slavomíra Bogdana, Furdeková 1617/10,
Bratislava a Ing. Miriam Balažovú, 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 p rípad
osobitného zreteľa, ktorým je že menovaní uvedený pozemok dlhodobo užívajú (za 6 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku pre p. Slavomíra Bogdana, Furdeková 1617/10,
Bratislava, č. parcely 1186/3, zapísanej na LV č. 280 o výmere 101 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 (za 6 poslancov, 0 proti).
Ján Mušinský, bytom Ždiarska 24, Košice požiadal Obecný úrad Hertník o odpredaj parcely č. 1160/3
v kat. území obce Hertník o výmere 38 m2 . Obecné zastupiteľstvo nemôže schváliť odpredaj uvedenej parcely
nakoľko nie je vlastníkom tohto pozemku.
V tomto bode programu sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali určením výšky poplatku za služby
poskytované obcou a to za drvenie štiepky a odvoz traktorom. Poslanci OZ schválili cenu za drvenie štiepky
4,00 €/1/2 hod. práce a a odvoz traktorom 6,00 €/1/2 hod. cesty traktorom (za 6 poslancov, 0 proti)
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Obecné zastupiteľstvo schváľuje odpredaj obecnej miešačky p. Jozefovi Bogdanovi, bytom Hertník č. 104
za cenu 200,00 € (za 6 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ing. Jozefa Semaneka na jednanie s Vsl. vodárenskou
spoločnosťou ohľadom žiadosti p. Martina Ščura, Hertník č. 335 pre poruchu na vodovodnom potrubí (za 6
poslancov, 0 proti)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu „WIFI PRE TEBA“ po obci v počte 9 WIFI
prístupových bodov (za 6 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nainštalovanie ochranného zábradlia na zákrute pri cintoríne pri rodinnom
dome p. Stanislava Bogdana za účelom zamedzenia vjazdu vozidiel na chodník (za 6 poslancov, 0 proti)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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).
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 6 poslancov, 0 proti).
9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
............................................................
Ing. Jozef Semanek

Overovatelia zápisnice: Marián Kozma

...............................................

Peter Majirský

...............................................

