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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  08. októbra  2021 

 

Prítomní:    

1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

3. Slavomír Geralský, poslanec OZ 

4. Ing. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

5. Marián Kozma, poslanec OZ 

6. Peter Majirský, poslanec OZ 

7. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ 

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

 

Neprítomní: 

1. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ - ospravedlnený 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Územný plán obce 
  4.  Financovanie 
  5.  Správa audítora 
  6.  Rôzne 
  7.  Návrh na uznesenie 
  8.  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 Ing. Tomáš Harčarufka  a Marián Kozma  (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Územný plán obce 

Starosta obce v tomto bode programu predložil  poslancom OZ územný plán obce. Prítomní 

poslanci OZ schválili  záväznú časť územného plánu obce Hertník, ktorá  mení a dopĺňa záväznú časť 
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územného plánu obce č. 2/2013 obce . Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 3/2021, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hertník  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

 

 4.  Financovanie 

V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom OZ  projekty a správy týkajúce sa 

financovania v obci.  

- Prehodnotenie miestnych poplatkov – v tomto bode poslanci OZ prijali a schválili nové VZN č. 

1/2021 účinné od 1.1.2022, ktorým VZN č. 2/2018 stráca platnosť. (za 6 poslancov, 0 proti) 

- Prehodnotenie požičiavania náradia a poplatky za požičané náradie, stroje, prístroje - poslanci 

OZ jednohlasne schválili upravenie cien a  VZN č. 2/2021 o poplatkoch za požičanie náradia 

účinné od 1.1.2022. Týmto schválením stráca platnosť VZN č. 3/2020. (za 6 poslancov, 0 proti) 

- Prehodnotenie poplatkov za požičiavanie inventáru sály KD a kuchyne, ktoré poslanci OZ 

taktiež prehodnotili a schválili navýšenie poplatku za požičanie inventáru sály a kuchyne KD .  

(za 6 poslancov, 0 proti). 

- Schvaľovanie úpravy rozpočtu – v tomto bode poslanci schválili RO č. 7/2021, ktoré zahŕňa 

navýšenie príjmov a výdavkov v  celkovej sume 25.442,88 EUR.  Navýšenie bežných príjmov  

o 2.442,88 EUR  (dotácia matrika 725,72 €, dotácia PSK 700,16 €, odmena skladníka CO 17,- 

EUR a poplatok za TKO 1.000,- EUR) a finančných operácií o 23.000,- EUR  (použitie 

rezervného fondu). Vo výdavkovej časti navýšenie bežných výdavkov o 9.416,08 EUR 

a kapitálových výdavkov o 16.026,80 EUR. Rozpočtové opatrenie zahŕňa aj presuny medzi 

jednotlivými položkami rozpočtu. (RO č. 7/2021 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

-  Rezervný fond – použitie finančných prostriedkov z fondu vo výške 23 000,00 EUR na 

výstavbu technickej učebne v areáli ZŠ  s MŠ Hertník. Poslanci tento návrh schválili. (za 6 

poslancov, 0 proti). 

- Starosta obce v časti bodu financovanie pokračoval prednesením úpravy rozpočtu – RO č. 

8/2021  navýšením nenormatívnych finančných prostriedkov za rok 2021 v sume 1 220,00 EUR 

na osobitné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ s MŠ Hertník a presunov 

medzi jednotlivými položkami rozpočtu školy. (RO č. 8/2021 tvorí prílohu tejto zápisnice) 

- Spolufinancovanie projektu „Kultúrny dom Hertník“ – starosta obce predniesol projekt 

a podmienky vyplývajúce z projektu poslancom OZ, kde ide o zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov vo výške 5 % z rozpočtu projektu. Poslanci 

OZ tento návrh prijali a schválili. (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

5. Správa audítora 

  

 Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ správy audítora a to: z overenia konsolidovanej 

účtovnej závierky obce Hertník a z overenia konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 

závierkou, ako aj Správu audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce Hertník k 31.12.2020. 

Obe správy a výsledky kontrol vzali poslanci OZ na vedomie.  
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6.Rôzne 

- Mesiac úcty k starším – Október je mesiac úcty k starším. Starosta predložil návrh darčeka pre 

seniorov, oboznámil ich s počtom seniorov v obci s trvalým pobytom a navrhol sumu na osobu pri 

príležitosti úcty k starším. Poslanci OZ  schválili 10,-- EUR / osoba na kúpu darčeka. (za 6 

poslancov, 0 proti). 

- Daniel Košut - Predaj CKN 1193/11 – starosta obce predstavil poslancom OZ žiadosť o predaj 

parcely C-KN 1193/11, ktorý poslanci jednohlasne schválili. V tomto bode programu poslanci OZ 

schválili predaj žiadateľovi, Hertník č. 66 podľa § 9a odst. 8 písmeno e zákona č. 138/1991 

z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý menovaný Daniel Košut užíva dlhodobo (za 6 poslancov, 0 

proti). 

- Nedoplatky – V tomto bode starosta obce predniesol stav nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti, 

stočné a poplatkov za TKO k 30.9.2021. Poslanci OZ vzali zoznam neplatičov a stav nedoplatkov 

na vedomie a zároveň uložili starostovi úlohu,  aby vyzval neplatičov o zaplatenie dlžôb. (za 6 

poslancov, 0 proti). 

- Správa HK – v tomto bode programu predložil správu hlavného kontrolóra – Kontrolór obce 

a predstavil výsledok kontroly za obdobie január – jún 2021. Poslanci OZ vzali správu a výsledok 

na vedomie. 

 
7.  Návrh na uznesenie  

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

 
8.   Záver 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Tomáš Harčarufka                ...............................................              

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


