
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  22. novembra   2019 

 

Prítomní:     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.  Peter Majirský, poslanec OZ  

                     9.  Ing., PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce 

 

 

Neprítomní:  - - - 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu ZŠ a OÚ 
  4.  Návrh rozpočtu na rok 2020 
  5.  Úprava VZN 
  6.  Rôzne 
  7.  Diskusia 
  8.  Návrh na uznesenie 
  9.  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 7 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 Marián Kozma  (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Úprava rozpočtu   ZŠ s MŠ Hertník a úprava rozpočtu obce 

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. 9/2019 bol upravený rozpočet  ZŠ s MŠ a rozpočet obce k 30.11.2019 vo výške 30.866,00 € v príjmovej 
a výdavkovej časti.  Poslanci OZ  uvedené rozpočtové opatrenie  schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
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 4.  Návrh rozpočtu obce  na rok 2020 

Obecné     zastupiteľstvo    berie   na vedomie   Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu  obce a zriadenej  
rozpočtovej organizácie,  ktorým  odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu.  Materiály k návrhu rozpočtu obce na rok 
2020 boli poslancom doručené k preštudovaniu  pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ  predložený 
návrh rozpočtu v sume 1 089 200,00 € v príjmovej a vo výdavkovej časti na rok 2020 bez výhrad schválili  (za 7 
poslancov, 0 proti). 
 
  
5.  Návrh VZN  o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  Hertník. Oproti pôvodnému VZN  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku  za KO a drobné stavebné odpady  sú zmeny: 
 

➢ Druhá časť, § 4, ods.  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty sa zvyšuje sadzba 
dane  z 0,75 %  na 0,90 %  (za 6 poslancov, 1 proti) 
 

➢ Druhá časť § 4, ods. d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné  
hospodársky využívané vodné plochy sa zvyšuje sadzba  dane  z 0,50 % na 1 % (za 7 poslancov, 0 proti) 
 

➢ Osma časť, § 14 sa zvyšuje  sadzba poplatku  za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných 
stavebných odpadov  
bod 6, ods.a)  pre fyzickú osobu sa zvyšuje z 10,00 € na 13,00 € 
bod 6, ods. b) pre právnické osoby a podnikateľov  sa zvyšuje z 35,00 € na 80,00 € na jednu 110 l smetnú 
nádobu, za jednu 240  l smetnú nádobu 174,72 € a za jeden 1 100 l kontajner 800,80 € 
bod  7 sadzba poplatku  vypočítaná  podľa ods. 3 sa vynásobí koeficientom  0,5 čo  sa zvyšuje z pôvodných 
5,00 € na 6,50 €  (za 6 poslancov, 1 proti) 
 
Návrh zmeny VZN  bude vyvesený po dobu 15 dní  na úradnej tabuli obce Hertník na pripomienkovanie.  

Poslanci OZ  za uvedený návrh  hlasovali jednotlivo. 
 

  6.  Rôzne  

 Starosta obce predložil poslancom  OZ návrh na zmenu územného plánu obce. Poslanci uvedený návrh 
jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
  
 Na prerokovanie boli predložené aj  Zásady odmeňovania poslancov  OZ a členov komisií upravené v časti 
IV. Odmeňovanie poslancov 

➢ bod 3, ods.  a) odmena poslanca za účasť na  zasadnutí OZ  sa zvyšuje z 20,00 € na 40,00 € 
➢ bod 4  ročná odmena zástupcu starostu obce sa zvyšuje  z 50 % mesačného platu starostu obce na 70 % 

V. Odmeňovanie  predsedov komisií a členov komisií 
➢ bod 4 odmena za účasť na zasadnutí komisie sa zvyšuje pre predsedu komisie  z 10,00 € na 20,00 €  a pre 

člena komisie sa zvyšuje z 5,00 € na 10,00 €. 
Zásady odmeňovania  poslancov OZ a členov komisií s uvedeným zmenami poslanci OZ jednohlasne schváli  

(za7 poslancov, 0 proti) 
 
 Starosta obce  predniesol správu o prevedených prácach v obci : 

➢ výstavba požiarnej zbrojnice 
➢ výstavba lávky pri OÚ 
➢ výstavba kruhového objazdu pri cintoríne 

 
Uvedenú správu zobrali poslanci OZ na vedomie. 
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V ďalšom bode programu sa poslanci OZ zaoberali  vstupom  obce Hertník  do  Spoločného úradu Raslavice 
zriadeného pre  vykonávanie  preneseného výkonu štátnej správy  na úseku  stavebného poriadku a preneseného 
výkonu  štátnej správy  na vykonávanie  pôsobnosti  špeciálneho  stavebného úradu  pre miestne a účelové 
komunikácie s tým, že od 01.01.2020 výkon týchto činností   bude zabezpečovať  Spoločný obecný úrad Raslavice 
a to na základe Zmluvy  o zriadení  spoločného obecného úradu Raslavice. Vstup obce Hertník   do Spoločného  
obecného úradu Raslavice  poslanci jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hertníku schvaľuje  predaj pozemku pre Ing. Jana Artima, nar. 28.07.1979, bytom 

Alejová 435/27, Raslavice a Mgr. Martinu Artimovú rod. Ujjovú, nar. 26.05.1981, bytom Alejova 435/27, Raslavice č.p. 
C-KN 1177/4 záhrada o výmere 264 m2 každému v ½ k celku za dohodnutú kúpnu cenu 1056,00 € podľa § 9 a) ods. 
8, písm. e) zákona č. 1381991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa, ktorým je, že kupujúci uvedený 
pozemok dlhodobo užívajú  a celá plocha je zarastená náletom krovín (za 6 poslancov, 1 proti). 

 
Starosta obce predložil poslancom OZ  zoznam  DKP s návrhom na vyradenie. S uvedeným návrhom, ktorí 

tvorí prílohu tejto zápisnice poslanci  súhlasili a jednohlasne ho schválili  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Katolícka jednota Slovenska, pobočka Hertník požiadala o poskytnutie finančného príspevku   na zakúpenie  

darčekov  pre klientov IZ KOR-GYM Hertník a pre klientov Domova dôchodcov, ktorých každoročne pri príležitosti 
Vianoc navštevujú. Poskytnutie   finančného príspevku  v sume 100,00 € na uvedenú akciu   poslanci jednohlasne 
schválil (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Na základe žiadosti IZ KOR-GYM n.o.  Hertník  schválili poslanci OZ  poskytnutie vianočných balíčkov  pre 
klientov  zariadenia  v celkovej sume 200,00 € (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci OZ  schválili finančný príspevok v sume 150,00 € pre Klub slovenských turistov Hertník v sume 
150,00 € (za 7 poslancov, 0 proti) 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  finančný príspevok pre Dedinskú folklórnu skupinu Hertník na  vydanie  
vianočného CD   v roku 2020 v sume 3800,00 € (za 7 poslancov, 0 proti) 
 
 Ďalším bodom rokovania  bolo odsúhlasenie  dátumov konania už tradičných  kultúrno-spoločenských akcií  
konaných v obci.  
 

➢ Stretnutie s „Mikulášom 2019“ sa bude konať 7. decembra 2019 
➢ Vianočná akadémia  sa bude konať 22. decembra 2019 
➢ Verejná schôdza sa bude konať 9. januára 2020 
➢ Obecná zabíjačka bude 11. januára 2020 
➢ Fašiangový ples bude  22. februára 2020 

 
Poslanci OZ  konanie  uvedených akcií v uvedených termínoch  schválil (za 7 poslanocv, 0 proti) 
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá   starostovi obce vyzvať   p. Alberta  Sobeka, Hertník č.10 na úpravu  vozovky   na  

miestnej komunikácií (CKN 1041/1), ktorá bola poškodená  pri výstavbe oplotenia  na jeho súkromnom pozemku. Je 
potrebné zarovnať okraj a doplniť chýbajúci asfalt . 

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 7 poslancov, 0 proti). 
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9.   Záver 

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

ukončil. 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Jozef Biľ                               ...............................................              

 

                                        Marián Kozma                    ............................................... 


