ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 11. decembra 2020
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce
Slavomír Geralský, poslanec OZ
Ing. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ
Marián Kozma, poslanec OZ
Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ
Peter Majirský, poslanec OZ
Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ

Neprítomní:
1. Ing. Jozef Semanek, starosta obce
2. 9. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa hlavného kontrolóra
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2021
Úprava rozpočtu (Rozpočtové opatrenie č.5)
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu MUDr. Štefan Harčarufka z dôvodu
PN starostu Ing. Jozefa Semaneka, 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 Ing. Tomáš Harčarufka a za
overovateľov Peter Majirský (za 7 poslancov, 0 proti).
3. Správa hlavného kontrolóra
Predsedajúci schôdze prečítal správu hlavného kontrolóra za obdobie január až september roku 2020 a zároveň
aj zámer kontrolnej činnosti za obdobie október až december roku 2020. Prítomní členovia OZ vzali na vedomie túto
správu kontrolnej činnosti.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra na rok 2021
Zástupca starostu oboznámil, prečítal členom obecného zastupiteľstva súhlasné stanovisko kontrolóra k návrhu
rozpočtu na rok 2021, ktorý sa z dôvodu PN nezúčastnil rokovania. Opravený návrh rozpočtu obce a zriadenej
rozpočtovej organizácie na rok 2021 bol znížený o 14.000,- EUR na základe zverejnenia Východiskových údajov
MFSR o výške podielových daní na rok 2021 a zároveň predniesol návrh rozpočtu HK na rok 2022 a 2023. Poslanci
rozpočet na rok 2021 schválili a na roky 2022 a 2023 vzali na vedomie. (za 7 poslancov, 0 proti)
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5. Úprava rozpočtu
Predsedajúci rokovania predniesol úpravu rozpočtu obce a zriadenej RO, kde bolo členom OZ predložené
rozpočtové opatrenie č. 5 (RO). Uvedené RO zahŕňa preplatenie nákladov z dôvodu testovania vírusu COVID 19
a následnej refundácie z Ministerstva obrany, dotáciu od MIaRR SR na opravu turistickej ubytovne, navýšenie
normatívu pre ZŠ s MŠ, zníženie nenormatívnych prostriedkov pre ZŠ s MŠ a presuny medzi jednotlivými položkami
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. RO č. 5 poslanci bez výhrad schválili (za 7 poslancov, 0 proti)
6. Rôzne
-

Jozef Choma, Hertník 221 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku č. p. E-KN 785 k. ú. Hertník – po
predchádzajúcom preverení pomerov v teréne a na mieste požadovanom na odkúpenie pozemku bolo
členmi OZ jednohlasne konštatované, že v tejto časti obce je v budúcnosti možné rozširovať cestu, preto
predaj pozemku a žiadosť p. Chomu zamietlo. (za 7 poslancov, 0 proti)

-

František Sobek, Hertník 10 – žiadosť o oplotenie do obecnej časti oporného múru – po predchádzajúcom
preverení žiadosti právnikom, bolo členmi OZ odsúhlasené stanovisko JUDr. Stanislava Suletyho k montáži
plota na oporný múr pri dome č. 10 (Sobek Albert, Sobeková Anna). (za 7 poslancov, 0 proti)

-

CD Dedinskej folklórnej skupiny Hertník – „Či špice, či čujece“ – OZ schválilo predaj Vianočného CD za
úhradu 6,--EUR (slovom: šesťeur.) za 1ks CD nosiča na Obecnom úrade Hertník. (za 7 poslancov, 0 proti)

-

Na schôdzi OZ dňa 27.11.2020 bol členmi OZ prednesený návrh na zvýšenie platu starostovi obce Ing.
Jozefovi Semanekovi o 25 %. Starosta obce s týmto navýšením nesúhlasil vzhľadom na situáciu v súvislosti
s pandémiou COVID19 na Slovensku a následne neistota s prísunom podielových daní a preto navrhol
kompromis a to navýšenie o 10 %. Návrh starostu členovia OZ akceptovali. (za 7 poslancov, 0 proti).

7. Návrh na uznesenie
Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili
(za 7 poslancov, 0 proti).
Záver
Predsedajúci rokovania poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
............................................................
MUDr. Štefan Harčarufka
Overovatelia zápisnice:
Slavomír Geralský

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

Peter Majirský

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