
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 19.05.2015 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

                     3.  Ing. Jozef Biľ, poslanec OZ  

                     4.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ  

                     5.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     6.  Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 

                     7.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     8.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

                     9.  Bc. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015 
  4.  Organizácia slávnosti ku Dňu matiek (24.05.2015) 
  5.  Príprava kultúrneho leta 2015 
  6.  Rôzne  
  7.  Diskusia 
  8.  Návrh na uznesenie 
  9.  Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Semanek, ktorý  v úvode privítal 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.. Po privítaní prítomných predložil program rokovania, ktorý bol   

jednohlasne schválený (za 7 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec MUDr. Štefan Harčarufka a za 

overovateľov zápisnice boli  jednohlasne  schválení  poslanci  obecného   zastupiteľstva Tomáš Harčarufka                 

a   Mgr.  Ľubomír  Kapec (za 7 poslancov, 0 proti). 

3. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015 

 Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva k preštudovaniu pred zasadnutím  
obecného zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil poslancov o tom ako boli použité finančné prostriedky vo 
výdavkovej  a príjmovej časti. Poslanci obecného zastupiteľstva predložené plnenie rozpočtu  obce za 1. štvrťrok  
2015 zobrali na vedomie. 
 
4.  Organizácia slávnosti ku Dňu matiek (24.05.2015) 

 Starosta obce  informoval poslancov  obecného zastupiteľstva o technicko-organizačnom  zabezpečení  
osláv  Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2015 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu Hertník. Poslanci zobrali 
uvedené na vedomie. 



- 2 – 

5. Príprava kultúrneho leta 2015 
 

Starosta obce  a poslanci obecného zastupiteľstva sa v tomto bode programu  zaoberali  organizáciou  
a prípravou  Kultúrneho leta 2015, ktoré tak ako po minulé roky  bude pokračovať aj v tomto roku  v letných 
mesiacoch  júl a august pri rekreačnom zariadení chata   Koliba. V mesiaci júl  (26.07.2015) sa uskutoční  v rámci 
kultúrneho leta  „ANNA BÁL“, kde bude podaný guľáš a občerstvenie pre občanov obce.  Obecné zastupiteľstvo  
poveruje starostu obce   a    poslanca     Tomáša      Harčarufku     s propagáciou    a     zabezpečením     hudobných      
skupín    a schvaľuje  konanie Kultúrneho leta 2015  (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
6.   Rôzne 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  odkúpenie pozemku  v kat. území obce Hertník č. parcely 394/3  
o výmere 99 m2  od  p. Marty Kohútovej, Hertník č. 272 v cene 1.287,00 EUR (1m2 /13,00 €) Za odkúpenie pozemku 
v uvedenej cene hlasovali všetci poslanci  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Starosta obce  predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Anny Kováčovej, Bartošovce 180 
o schválenie prevádzkovej doby Espressa u Kováča (Hertník č. 181) a a žiadosť Petra  Lenarta, Bartošovce 122 
o schválenie prevádzkových hodín v miestnom  Pohostinstve s miestom podnikania Hertník č. 301. 
 Poslanci obecného zastupiteľstva  prerokovali  jednotlivo každú žiadosť a schválili  otváracie hodiny pre 
Espresso u Kováča podľa priloženej prílohy (za 7 poslancov, 0 proti). 
 Poslanci  jednohlasne schválili aj  otváracie hodiny  podľa priloženej prílohy aj pre  prevádzku LENN – ART 
s.r.o., Bartošovce 122 s miestom podnikania Hertník č . 301  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Obecné zastupiteľstvo  poveruje Komisiu  pre územný plán a financovanie rokovať o ceste okolo pozemkov 
Základnej školy Hertník. 
 
 V tomto bode programu sa poslanci  ďalej zaoberali  úpravou cesty  asfaltovou drvou   smerom  na 
Ekočergov a.s.  Hertník.. Uvedenú úpravu cesty  poslanci urobia svojpomocne. Tento návrh bol poslancami 
jednohlasne schválený  (za 7 poslancov, 0 proti). 
  
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj pozemku pre p. Martu Balážovú, bytom Raslavice 465/3, ktorá 
požiadala o odpredaj parcely č. 1163/13 v kat. území obce Hertník   v cene 10,00 €/1 m2 so zachovaním prístupu 
k susednej parcele (za 7 poslancov, 0 proti). 
 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj pozemku pre p. Petra Vaška, Hertník č. 242, ktorý požiadal 
o odpredaj parcely č. 1038/4 o výmere 86 m2 s podmienkou, že pri  zameraní parcely  bude prítomný starosta obce 
a po odsúhlasení zamerania bude dohodnutá cena pozemku za 1 m2 (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
  Obecné zastupiteľstvo  ukladá starostovi obce  vyvolať stretnutie  so sporiacimi  stranami p. Albertom 
Palšom a p.  Jozefom Marinčinom  ohľadom odkápových   žlabov. 
 
 Starosta obce predložil poslancom žiadosť  Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Hertník o poskytnutie finančnej 
dotácie  na organizovanie zahraničnej  púte pre školopovinné deti  z farnosti Hertník  do  Arcidiecéznej  charity 
v Poľsku – Miczkowce.  Obecné zastupiteľstvo schváľuje preplatenie  jednej cesty  Hertník – Miczkowce za 
predpokladu, že   autobus bude naplnený minimálne 40 osôb, alebo bude použitý mikrobus  (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
7. Diskusia 

V diskusii  nevystúpil nikto z poslancov  obecného zastupiteľstva.  
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9.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili (za 7 
poslancov, 0 proti). 

10. Záver 

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

ukončil. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

                                        Mgr. Ľubomír Kapec        ............................................... 


