ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 23. novembra 2018
Prítomní:

Neprítomní:

1. Ing. Jozef Semanek, starosta obce
2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce
3. Ing. Jozef Bogdan, 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
Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ

Program:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh rozpočtu na rok 2019
Príprava a termín ustanovujúcej schôdze nového zastupiteľstva
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník
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 Ing. Jozef Bogdan
a Slavomír Geralský (za 6 poslancov, 0 proti).
3. Návrh rozpočtu na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce a zriadenej
rozpočtovej organizácie na rok 2019 a roky 2020 a 2021, ktorým odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu Obce
Hertník a zriadenej rozpočtovej organizácie na rok 2019 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu Obce Hertník
a zriadenej rozpočtovej organizácie na roky 2020-2021.
Materiály k návrhu rozpočtu boli poslancom doručené k preštudovaniu pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh rozpočtu Obce Hertník a zriadenej rozpočtovej
organizácie na rok 2019 bez výhrad schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
Návrh rozpočtu Obce Hertník a zriadenej rozpočtovej organizácia na roky 2020-2021 zobrali poslanci OZ na
vedomie.
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4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území
obce Hertník
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 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 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady nie sú žiadne zmeny.
Poslanci predložený návrh schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
5. Návrh VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník
V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN o miestnych
poplatkoch na území obce Hertník. V uvedenom návrhu VZN oproti doteraz platnému VZN o miestnych poplatkoch,
ktoré bolo schválené 16. decembra 2016 by sa zmeny týkali týchto poplatkov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Poplatok za vyhlásenie relácie v MR zvýšenie z 2,00 € na 3,00 €
Prenájom sály KD (svadba miest. občania) zvýšenie z 33,00 € na 40,00 €
Prenájom sály KD (svadba cudzí občania) zvýšenie zo 66,00 € na 100,00 €
Prenájom sály KD (kar, rod. oslavy miest. občania) zvýšenie zo 16,50 € na 20,00 €
Prenájom sály KD (tanečná zábava) zvýšenie zo 40,00 € na 100,00 €
Prenájom sály KD (predajné akcie) zvýšenie zo 70,00 € na 100,00 €
Prenájom vestibulu v KD (predajné akcie) zvýšenie z 20,00 € na 50,00 €
Prenájom riadu na svadby zvýšenie z 26,50 € na 30,00 €
Prenájom riadu na kar a rodinné oslavy zvýšenie z 13,25 € na 15,00 €
Prenájom vibračnej dosky na celý deň zvýšenie z 33,00 € na 40,00 €
Poplatok za vypožičanie stoličiek ( 1 ks) sa zvyšuje z 0,15 € na 0,20 €
Poplatok za vypožičanie stolov (1 ks) sa zvyšuje z 0,65 € na 0,70 €

Poslanci predložený návrh VZN o miestnych poplatkoch na území obce Hertník s uvedenými zmenami
schválili (za 6 poslancov, 0 proti).

6. Rôzne
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili termín ustanovujúcej schôdze nového obecného zastupiteľstva
na 5. decembra 2018 o 18.00 hod. v sále KD (za 6 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schváľuje preplatenie dovolenky starostovi obce Ing. Jozefovi Semanekovi v počte
20 pracovných dní . Dovolenka bude preplatená v mzde za mesiac december 2018 (za 6 poslancov, 0 proti).
Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch
kontroly za 2. a 3. Q 2018. Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú správu hlavného z kontrolnej činnosti za
2. a 3. Q 2018 zobrali na vedomie.
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ZŠ s MŠ Hertník požiadala o úpravu rozpočtu na rok 2018 k 30.09. 2018 z dôvodu vrátenia preplatkov
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi MŠ, ŠKD a ŠJ.
Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník k 30.09.2018 poslanci jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
Stretnutie s „Mikulášom 2018“ sa bude konať 6. decembra 2018 v sále KD o 17.00 hod. Deťom do 15 rokov
budú rozdané balíčky v hodnote 2,00 € (za 6 poslancov, 0 proti).
IZ KOR-GYM n. o. Hertník na základe dlhoročnej vzájomnej spolupráce požiadalo obecné zastupiteľstvo o poskytnutie daru - balíčkov pre klientov zariadenia k Vianociam 2018. Poslanci OZ schválili poskytnutie
vianočných balíčkov pre klientov zariadenia v celkovej sume do 200,00 € (za 6 poslancov, 0 proti)
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili poskytnutie príspevku na obed v sume 0,70 € pre invalidnú
dôchodkyňu p. Janu Sobekovú, Hertník č. 10 (za 6 poslancov, 0 proti).
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).

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

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Bogdan

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

Slavomír Geralský

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

