
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  15. mája 2019 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

        3.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

        4. Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

        5.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ 

        6.  Marián Kozma, poslanec OZ  

                     7.  Peter Majirský, poslanec OZ 

 

Neprítomní:     Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ, Ing. PhDr., Matúš Pataky MPH, kontrolór obce 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu 
  4.  Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 
  5.  Schválenie záverečného účtu obce 
  6.  Prebiehajúce práce v roku 2019 (KSB, Požiarná zbrojnica) 
  7.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb  obce pre roky 2019-2023 
  8.  Rôzne 
  9.  Diskusia 
10.  Návrh na uznesenie 
11.  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 Ing. Tomáš Harčarufka  (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Úprava rozpočtu   

Starosta obce predložil poslancom  OZ Rozpočtové opatrenie č. 3  ku dňu 31.05.2019 týkajúce sa úpravy 
rozpočtu  obce v príjmovej a výdavkovej časti. Príjmová časť – navýšenie  príjmov  na voľby  prezidenta SR,  
dobropisov a odpredaj prebytočného majetku. Výdavková časť – presuny medzi jednotlivými položkami, voľby 
prezidenta SR. 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bol  upravený rozpočet obce k 31.05.2019 vo výške 2.156,14 € 
v príjmovej a vo výdavkovej časti. 

  Poslanci OZ uvedené rozpočtové opatrenie  schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
 

 4.  Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce za rok 2018,  ktorým odporúčil  schváliť záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 
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  5.  Schválenie záverečného účtu obce  

 Starosta obce oboznámil poslancov  OZ so záverečným účtom obce za rok 2018, ktorý bol v stanovenej 
lehote zverejnený na webovej stránke obce. Záverečný účet obce za rok 2018 bol  bez výhrad  s odporúčaním 
hlavného kontrolóra obce  poslancami jednohlasne schválený  (za 6 poslancov, 0 proti). 
 Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie prebytok  rozpočtového o hospodárenia  vo výške 
22.540,47 EUR a schválili použitie  uvedeného prebytku na tvorbu  rezervného fondu (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

6.  Prebiehajúce práce v roku 2019   (KSB, Požiarná zbrojnica) 

 V tomto bode programu starosta obce podal správu o prevedených prácach v KSB  Hertník  a o prácach pri 
výstavbe  novej Požiarnej zbrojnice v roku 2019. Uvedenú správu zobrali poslanci obecného zastupiteľstva               
na vedomie. 
 
7.  Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce pre roky 2019 – 2023 
 
 Starosta obce vypracoval Komunitný plán sociálnych služieb obce Hertník pre roky 2019 – 2023. Komunitný 
plán sociálnych služieb  bol vypracovaný  v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov. Poslanci obecného zastupiteľstva sa s vypracovaným Komunitným plánom podrobne 
oboznámili na zasadnutí  OZ a nikto z prítomných poslancov  nemal k predloženému  návrhu komunitného plánu  
žiadne pripomienky.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Hertník pre roky 2019 – 2023 bol poslancami 
jednohlasne schválený (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
  8.  Rôzne 

Poslanci OZ  berú na vedomie  prijatie p. Jozefa Fertaľa, Hertník č. 280 prezidentom SR ako poďakovanie 
za jeho  dlhoročnú činnosť v Dobrovoľnom hasičskom zbore Hertník. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hertníku sa   za účelom možnosti výkonu podnikateľskej činnosti zaoberalo  

ohlásením voľných živností pre Obec Hertník  - stavebné práce, na Okresnom úrade v Bardejove, odbor 
živnostenského podnikania a schváľuje  podnikateľskú činnosť pre Obec Hertník – stavebné práce v rozsahu voľných 
živností (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

9.  Diskusia 

 V diskusii nevystúpil  nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
10.  Návrh na uznesenie  

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

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

ukončil. 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 

 

Overovatelia zápisnice:   Marián Kozma                               ...............................................              

                                         Ing. Tomáš Harčarufka                        ............................................... 


