ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 6. septembra 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. Ing. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ
6. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ
7. Marián Kozma, poslanec OZ
8. Ing., PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce
Peter Majirský, 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
Postup prác v roku 2019 a plán do konca roka
Príprava a organizácia Kultúrneho leta /dožinky 15.09.2019/
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 Mgr. Jozef Biľ
a Mgr. Ľubomír Kapec (za 6 poslancov, 0 proti).
3. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hertník
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 výdavkovej časti. Rozpočtovým
opatrením č. 5/2019 zobrali poslanci OZ uvedenú úpravu rozpočtu k 30.09.2019 na vedomie.
Rozpočtovým opatrením č. 6/2019 bol upravený rozpočet obce k 30.09.2019 vo výške 36.719,83 €
v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci OZ uvedené rozpočtové opatrenie schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
4. Postup prác v roku 2019 a plán do konca roka
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o postupe prác v roku 2019 a tiež aj správu
o ešte plánovaných prácach do konca roka 2019. Poslanci správu starostu obce o prevedených prácach zobrali
na vedomie.
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5. Príprava a organizácia Kultúrneho leta / dožinky 15.09.2019/
V tomto bode programu sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali prípravou akcie v rámci Kultúrneho
leta „Dožinky 2019“, ktoré sa budú konať 15.09.2019 v areáli v chatovej osade pri rybníku. Správu starostu obce
o príprave uvedenej akcie zobrali poslanci OZ na vedomie.
6. Rôzne
Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch
kontroly za 2. štvrťrok 2019. Poslanci OZ uvedenú správu zobrali na vedomie.
Na základe žiadosti p. Václava Biľa, bytom Bardejov o výrub stromov v blízkosti jeho chaty v kat. území
obce Hertník, č. p. 1163/1, OZ súhlasí s úpravou výšky stromov na uvedenej parcele.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Harčarikovej, bytom Hertník č.186 o
príspevku na obed (za 6 poslancov, 0 proti).

poskytnutie

Po prerokovaní žiadosti p. Alberta Sobeka, bytom Hertník č. 10 o udelenie súhlasu na upevnenie jeho
nového kovového plota na oporný múr, ktorý je súčasťou obecnej cesty č.p. 1040/1 poslanci OZ neschvaľujú túto
možnosť z dôvodu možného poškodenia oporného múra navŕtaním konzol s hmotnosťou oplotenia (za 6 poslancov,
0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o vyňatí predmetu činnosti „Stavebný zákon“ /t.j. prenesený
výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku/ a činnosti cestný zákon (doprava)“ t.j. prenesený výkon štátnej
správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie/, uvedených
v Prílohe č. 1 k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003 s tým, že od
01.01.2020 výkon týchto činnosti pre obec Hertník nebude zabezpečovať Obec Sveržov – Spoločná úradovňa obcí
okresu Bardejov so sídlom Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyňatím činnosti „Stavebný zákon“ /t.j. prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku/ a činnosti cestný zákon (doprava)“ t.j. prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie/ zo zoznamu činností, ktoré Spoločná
úradovňa obcí okresu Bardejov vykonáva pre obec Hertník podľa čl. 1 Zmluvy o zriadení spoločnej úradovne obcí
okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003 s účinnosťou od 01.01.2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o vyňatí predmetu činnosti „Spracovanie miezd“, uvedených
v Prílohe č. 1 k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003 s tým, že od
01.01.2020 výkon týchto činnosti pre obec Hertník nebude zabezpečovať Obec Sveržov – Spoločná úradovňa obcí
okresu Bardejov so sídlom Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyňatím činnosti „Spracovanie miezd“ zo zoznamu činností, ktoré Spoločná
úradovňa obcí okresu Bardejov vykonáva pre obec Hertník podľa čl. 1 Zmluvy o zriadení spoločnej úradovne obcí
okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003 s účinnosťou od 01.01.2020.
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).

-39. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
............................................................
Ing. Jozef Semanek

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Biľ
Mgr. Ľubomír Kapec

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

