
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v  Hertníku 

konaného dňa 15. decembra 

 
Prítomní :         novozvolený starosta obce -  Ing.  Jozef Semanek 

                           zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Jozef  Biľ 

         Ing. Jozef Bogdan 

         Slavomír Geralský 

         MUDr. Štefan harčarufka 

         Tomáš Harčarufka 

         Mgr. Ľubomír  Kapec 

         Marián Kozma 

     

                            predseda miestnej volebnej komisie – Ing. Václav Kunec 

      kontrolór obce – Ing. Mgr. Matúš Pataky 

 

Ďalší prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:  1. Otvorenie zasadnutia 

      2. Schválenie zapisovateľa  zasadnutia 

      3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

                     a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému  starostovi 

                               a poslancom  novozvoleného obecného zastupiteľstva  

     4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie  insígnií  

                               a prevzatie  vedenia   ustanovujúceho zasadnutia   novozvoleným 

                               starostom obce  

     5. Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného  obecného   

                               zastupiteľstva  

       

      6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného  

                                          zastupiteľstva – schválenie  overovateľov zápisnice  

      7. Menovanie zástupcu starostu obce 

                                      8.  Poverenie  poslanca zvolaním  a vedením  zasadnutí OZ  v prípa- 

                                         doch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  

                                           a ods.  6 tretia  veta zákona  č. 369/1990  Zb.  o obecnom   zriadení   

                                            v znení neskorších predpisov  

      9.  Schválenie sobášiacich , sobášnej miestnosti a dňa sobášenia  

    10. Voľba predsedov a členov komisií zriadených pri obecnom  

                                           zastupiteľstve 

   11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku  určeným  Obecným 

                               zastupiteľstvom 

  12.  Schválenie VZN obce Hertník o miestnych daniach  a miestnom      

                               poplatku za TKO a drobné stav. odpady  na území obce Hertník

             13.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 

  14.  Diskusia 

                          15. Návrh na uznesenie 

    16. Záver 
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1. Otvorenie zasadnutia 

 Ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva  v Hertníku  zahájil doterajší 

starosta  Ing. Jozef Kapec. Privítal novozvoleného starostu  obce, novozvolených poslancov 

obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Poďakoval sa za spoluprácu počas 

uplynulého volebného obdobia a poprial  všetkým krásne a požehnané Vianočné sviatky. 

   

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta obce  Ing. Jozef Kapec  p. Evu Geralskú. 

S uvedeným návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Václav Kunec oboznámil prítomných  

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014. 

 V obci Hertník  bolo v zozname voličov  zapísaných  784 voličov, pričom volieb sa 

zúčastnilo 547 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov  odovzdaných pre  voľbu starostu 

obce 538 a počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva bol 539 

 Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Semanek, NOVA a SNS, s počtom platných 

hlasov 409. 

Kandidát na starostu obce Ing. Jozef  Kapec získal počet hlasov 100.  

Kandidát  na starostu obce Ján Ksenič získal počet platných hlasov 29. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva: 

MUDr. Štefan Harčarufka, NOVA, 277 platných hlasov 

Slavomír Geralský, N OVA, 273 platných hlasov  

Ing. Jozef Semanek, NOVA, 252 platných hlasov  

Mgr. Ľubomír Kapec, NOVA, 250 platných hlasov  

Mgr. Jozef Biľ, NOVA, 242 platných hlasov  

Marián Kozma, NOVA, 190 platných hlasov  

Tomáš Harčarufka, Strana TIP, 189 platných hlasov 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

Ing. Jozef Bogdan, SNS,  181 platných hlasov 

Ing. Stanislav Štefančin, SNS, 150 platných hlasov 

Ing. Richard Rákoš, SIEŤ, 120 platných hlasov 

Marián Silvaši, NOVA, 109 platných hlasov 

Peter Majirský, SMER, 99 platných hlasov 

Bc. Jana Ľuníková, SMER, 95 platných hlasov 

Stanislav Micheľ, SMER, 95 platných hlasov 

Ing. Peter Lenárt, Strana TIP, 92 platných hlasov 

Bc. Ľubomír Kozaček, SMER, 86 platných hlasov 

Mgr. Vladimí Fertaľ, SMER, 84 platných hlasov 

Ing. Miroslav Kapec, SIEŤ, 81 platných hlasov 

Mária Štibľarová, SMER, 76 platných hlasov 

Ján Ksenič, NÁŠ KRAJ, 72 platných hlasov 

Ing. Kristína Janošková, SMER, 70 platných hlasov 

Štefan Struk, NÁŠ KRAJ, 56 platných hlasov 
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4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Novozvolený starosta obce Ing. Jozef Semanek zložil  zákonom predpísaný sľub 

starostu obce a potvrdil ho svojim podpisom. Odchádzajúci starosta obce  Ing. Jozef Kapec 

mu odovzdal insígnie a osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného  obecného zastupiteľstva 

 Novozvolený starosta obce prečítal  zákonom  predpísaný sľub poslancov obecného  

zastupiteľstva. Zloženie sľubu poslanci spečatili podpisom a prevzali od starostu obce 

osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva  

    -  schválenie overovateľov zápisnice       

 Novozvolený starosta obce  prečítal poslancom  program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jozefa Bogdana  p. Slavomíra 

Geralského. Navrhnutý program rokovania bol schválený  hlasmi všetkých prítomných 

poslancov.  

 

7. Menovanie  zástupcu starostu 

 Ing. Jozef Semanek  novozvolený starosta obce poveril za zástupcu starostu obce 

MUDr. Štefana  Harčarufku. 

 

8.  Poverenie  poslanca zvolaním  a vedením  zasadnutí OZ  v prípadoch  podľa § 12 ods.      

2  prvá  veta,   ods.  3  tretia  veta,  ods.  5  tretia  veta   a  ods.   6  tretia  veta   zákona  č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 Starosta obce poveril  zvolaním a vedením zasadnutí OZ   vo vyššie uvedených 

prípadoch  zástupcu starostu obce MUDr. Štefana Harčarufku . 

          

9. Schválenie  sobášiacich poslancov, určenie sobášneho dňa a miesta na sobášenie 

 

 Za sobášiaceho  bol navrhnutý okrem starostu obce Ing. Jozefa  Semanek,  ktorému 

funkcia vyplýva zo zákona aj poslanec OZ MUDr. Štefan Harčarufka. Miestom sobášenia 

bude obradná sieň Obecného úradu Hertník a dňom sobášenia   štvrtok a sobota.  Tento návrh 

bol poslancami jednohlasne schválený. 

 

 

10. Voľba predsedov a členov komisií zriadených pri OZ 

 

 Starosta  v tomto bode predložil  návrh na zriadenie komisií a ich členov. 

 

Komisia ochrany verejného záujmu  

Marián Kozma, predseda komisie 

Ing. Jozef Bogdan , člen komisie 

Slavomír Geralský  - člen komisie 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 
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Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného 

a vodného hospodárstva 

Mgr. Jozef Biľ, predseda komisie 

Tomáš Harčarufka, člen komisie 

Mgr. Radoslav Dorin, člen komisie 

Václav Choma,  člen komisie 

Ing. Peter Sekerčák, člen komisie 

S návrhom súhlasili 6 poslanci a jeden sa zdržal hlasovania 

 

Komisia školstva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti 

MUDr. Štefan Harčarufka, predseda komisie 

Marián Kozma, člen komisie 

Mgr. Ľubomíra Kašpriková, členka komisie 

Mgr. Mária Sekerčáková, členka komisie 

Ladislav Kurty, člen komisie 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 

 

Komisia financií, správy majetku a výstavby 

Ing. Jozef Bogdan, predseda komisie 

Slavomír Geralský, člen komisie 

Marián Silvaši, člen komisie 

Ing. Stanislav Štefančin, člen komisie 

Ing. Václav Kunec, člen komisie 

 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 

 

Komisia pre šport a kultúru 

Mgr. Ľubomír Kapec, predseda komisie 

Miroslav Kozáček, člen komisie 

Ing. Peter Lenárt, členk komisie 

Ing. Rudolf Palša, členk komisie 

Pavol Silvaššy, člen komisie 

S návrhom súhlasili 6 poslanci a jeden sa zdržal hlasovania 

 

 

11. Určenie platu starostu obce v rozsahu  úväzku určeným Obecným zastupiteľstvom 

 

 Samotnému  schváleniu platu  predchádzalo určenie rozsahu výkonu funkcie  starostu 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994. Rozsah výkonu funkcie bol schválený  na zasadnutí  

obecného zastupiteľstva 6.  júna  2014.  V Hertníku je to plný úväzok a minimálna výška 

platu starostu  predstavuje 1,98 násobok priemernej  mzdy v národnom hospodárstve SR, čo 

je  1.632,00 EUR. Zastupiteľstvo môže navýšiť  túto mzdu od 0 do 70 %.  Starosta  obce Ing. 

Jozef Semanek navrhol  mzdu bez navýšenia. 

 

12.  Schválenie VZN obce Hertník o miestnych daniach  a miestnom   za TKO a drobné  

       stavebné odpady na území obce Hertník   

 

 Návrh VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné 

odpady na území obce Hertník  bol  prejednaný  na   zasadnutí   obecného  zastupiteľstva  dňa    
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28. 11. 2014. Keďže do 15 dní od  prejednania neboli vznesené k uvedenému VZN žiadne 

pripomienky  starosta obce  dal návrh  na schválenie .  

Poslanci obecného zastupiteľstva VZN  o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 

TKO a drobné stavebné odpady na území obce Hertník jednohlasne  schválili. 

 

 13.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 

 Návrh rozpočtu  na rok 2015 bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

28. 11. 2014. Pred daním návrhu na schválenie rozpočtu obce, Ing. Mgr.  Matúš Pataky, 

kontrolór obce predložil  svoje stanovisko k uvedenému rozpočtu. Vzhľadom na to, že 

stanovisko   kontrolóra obce bolo kladné a že do 15 dní od zverejnenia rozpočtu neboli 

podané žiadne pripomienky  starosta obce dal  návrh schváliť. Rozpočet na rok 2015 poslanci 

obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili. 

 

13. Diskusia 

 

Starosta  obce Ing. Jozef Semanek, otvoril diskusiu a vystúpili v nej  títo  občania 

 

 p. Štefan Sabol, Hertník č. 282 - skonštatoval že v každom volebnom období každý 

z volených starostov urobil niečo v prospech obce a  poprial novozvolenému starostovi  

a poslancom obecného zastupiteľstva  veľa úspechov  v  ich spoločnej práci. 

 

 p. Jaroslav Rákoš, Hertník 290 – kritizoval prácu predchádzajúceho obecného zastupiteľstva 

a mal  otázku na p. starostu, že ako zrealizuje výstavbu chodníka  smerom na Bartošovce, keď 

to nie je  v majetku obce. 

 

 Ing. Jozef Semanek, starosta obce – reagoval na výstavbu chodníka tým, že  jeho realizácia 

bude prebiehať v spolupráci s VÚC Prešov. 

 

 MUDr. Štefan Harčarufka, Hertník 203 – reagoval na kritiku p. Rákoša tým, že uviedol 

niektoré jeho vyjadrenia na pravú mieru. 

 

 p. Kristína Mizlová, Hertník 153 – poukázala na to že v minulom volebnom období sa 

nekonali  verejné schôdze a že do budúcna by bolo potrebné aby aspoň raz v roku  bolo 

verejné  zhromaždenie. 

 

  p. Mária Harčariková, Hertník 186 – konštatovala, že  konanie obecného zastupiteľstva by sa 

nemalo  oznamovať, ale občanov  by sa malo na zasadnutie pozývať.  

 

 PaeDr. Anton Blajsko, IZ KOR-GYM n.o. Hertník -  ponúkol spoluprácu  v oblasti školstva 

a  pomoc pri realizovaní  projektov v oblasti sociálnej politiky. 

 

 Ing. Miroslav Kapec, Hertník 219 – reagoval na  vystúpenie kontrolóra obce tým, že pri  

vyjadrení stanoviska k rozpočtu obce mal slovo myslím si nahradiť slovom konštatuje 
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14. Návrh na uznesenie 

 

 Starosta obce Ing. Jozef Semanek požiadal   p. Evu Geralskú zapisovateľku  

zasadnutia, aby  predniesla návrh na uznesenie.  Tento návrh na uznesenie bol poslancami 

jednohlasne schválený. 

  

 

 

 

15. Záver 

 

 V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť na tomto zasadnutí 

a ubezpečil ich aj v mene novozvolených poslancov, že ich cieľom bude dobré veci udržať, tie 

ktoré je potrebné vylepšiť a tým skvalitniť život,  prostredie i medziľudské vzťahy v obci. 

 Keďže o pár dní končí adventné obdobie a blížia sa Vianoce, sviatky pokoja  poprial 

všetkým požehnané a pokojné  vianočné sviatky a veľa radosti, porozumenia, zdravia 

a Božieho požehnania v novom roku 2015  a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

          Ing. Jozef Semanek 

                                         starosta obce 
 
 
 
 
    Overovatelia zápisnice 
 
 
 
 
.................................................                                                    ................................................ 
           Ing. Jozef Bogdan                                                                               Slavomír Geralský  


