
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  11. decembra 2018 

 

 

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.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     6.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

        7. Marián Kozma, poslanec OZ  

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

Neprítomní:     Peter Majirský, poslanec OZ 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Schválenie rozpočtu na rok 2019 
. 4.  Úprava rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ Hertník k 30.11.2018 
  5.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  
       za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce  Hertník 
  6.  Schválenie VZN o miestnych o miestnych poplatkoch  na území obce  Hertník 
  7.  Rôzne 
  8.  Diskusia 
  9.  Návrh na uznesenie 
10.  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. Ľubomír 

Kapec a Marián Kozma  (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Schválenie rozpočtu na rok 2019 

Vzhľadom na to, že stanovisko kontrolóra obce  bolo  k navrhovanému rozpočtu  obce na rok 20198 kladné 

a že do 15 dní  od zverejnenia  rozpočtu neboli  podané žiadne pripomienky starosta obce dal návrh  schváliť. 

Rozpočet na rok 2019 poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 
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4. Úprava rozpočtu obce  a  ZŠ s MŠ Hertník  
 

Starosta    obce    oboznámil      poslancov   s   rozpočtovým   opatrením   č. 10/2018,   11/2018   a 12/2018. 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 zo dňa 30.11.2018 sa týka    pridelených finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu a navýšenia  originálnych výdavkov poskytnutých obcou vo výške 10.036,35 €. Rozpočtové 
opatrenie bolo uskutočnené v súlade s §  14 ods. 2, písm. a) až c) a ods.  3 zák. č. 583/2014 o rozpočtových 
pravidlách  územnej samosprávy a o zmene   a   doplnení  niektorých zákonov.  Uvedené rozpočtové opatrenie  
obecné zastupiteľstvo schválilo  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 
Rozpočtové opatrenie č. 11//2018  k 15.12.2018 sa týka vlastných príjmov  ZŠ s MŠ Hertník. Uvedené 

rozpočtové opatrenie poslanci OZ schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 k 31.12.2018 sa týka presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník  a navýšenia a presunov finančných prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu obce  (za 6 poslancov, 0 proti). 
 
5.  Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné   
     odpady 

Návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
bol prerokovaný  na zasadnutí obecného zastupiteľstva  23.11.2018.  Keďže  do 15 dní od prerokovania  neboli 
vznesené  k uvedenému  VZN žiadne pripomienky starosta obce dal návrh na schválenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Hertník jednohlasne schválili  (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

6.  Schválenie VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník 
 

Návrh VZN  o miestnych poplatkoch na území obce Hertník bol prerokovaný  na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva  23.11.2018.  Keďže  do 15 dní od prerokovania  neboli vznesené  k uvedenému  VZN žiadne 
pripomienky starosta obce dal návrh na schválenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník jednohlasne schválili  
(za 6 poslancov, 0 proti) 
 

7.  Rôzne 

Ďalším bodom rokovania bolo odsúhlasenie dátumov konania už tradičných kultúrno-spoločenských akcií 

konaných v obcí. Poslanci jednotlivo hlasovali  za termín konania každej akcie. 

➢ Vianočná akadémia sa bude konať  23. decembra. 2018  v sále KD (za 6 poslancov, 0 proti) 

➢ Silvestrovské posedenie  a privítanie Nového roka ohňostrojom 31.decembra.2018 (za 6 poslancov, 0 proti) 

➢ Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva  bude 10. januára 2019  (za 6 poslancov, 0 proti) 

➢ Obecná zabíjačka  sa bude konať 12.januára 2019 (za 6 poslancov, 0 proti) 

➢ Fašiangový ples sa bude konať 2. marca  2019  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 



- 2 – 

 

8.  Diskusia 

V  diskusii  nevystúpil  nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva. 

 

9.  Návrh na uznesenie  

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

 

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

ukončil. 

                                                                                                  
 
 

                  ............................................................ 
                          Ing. Jozef Semanek   
 

 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Ľubomír Kapec                        ...............................................              

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


