
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 15. januára  2016 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

                     3.  Ing. 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., Mgr. Matúš Pataky, kontrolór  obce   

 
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Príprava obecnej zabíjačky (30.01.2016) 
4. Príprava  fašiangového plesu (06.02.2016) 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Semanek. Po privítaní 

poslancov  obecného zastupiteľstva a kontrolóra  obce bol predložený program rokovania jednohlasne schválený (za 

6 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. Jozef 

Biľ (za 6  poslancov, 0 proti). 

3.  Príprava obecnej zabíjačky  

 Starosta  obce informoval poslancov, že akcia „Obecná zabíjačka“ sa plánuje na 30. januára 2016. Poslanci 
obecného zastupiteľstva  uvedený termín konania  zabíjačky  schválili a zároveň schválili  finančnú čiastku  vo výške 
500,00  € na uvedenú akciu. Do každého domu  bude pridelený  1 lístok  zdarma  a ďalšie lístky ak si bude chcieť 
niekto zakúpiť budú v cene  1,00 € za 1 lístok. Uvedený návrh poslanci  OZ jednohlasne schválili (za 6  poslancov, 0 
proti). 
 

4.   Príprava  fašiangového plesu 

V tomto bode programu   sa poslanci zaoberali prípravou  Fašiangového plesu 2016, ktorý  sa bude konať  6. 
februára 2016  v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19.00 hod.  Bolo  odsúhlasené  podávané menu, ktoré sa 
bude skladať z predjedla,   hlavného  jedla a kapustnice. Cena vstupenky   pre 1 osobu   bola odsúhlasená  v  sume 
15,00 € a cena tombolového lístka vo výške 1,00 €. Do tanca bude hrať hudobná skupina ARTES. Uvedený návrh 
poslanci  OZ jednohlasne schválili (za 6  poslancov, 0 proti). 
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5.  Rôzne 
 
 Starosta obce  oboznámil poslancov  obecného zastupiteľstva s úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník. Na 
základe predloženého  návrhu  na rozpočtové opatrenie č.  10/2015 k 30. 12. 2015, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice , 
bol upravený rozpočet  ZŠ s MŠ Hertník  za rok 2015 poslancami  jednohlasne schválený  (za 6  poslancov, 0 proti). 
 
 
 Z dôvodu skončenia funkčného obdobia členov rady školy pri ZŠ s MŠ Hertník bolo potrebné  vymenovať 
nových členov rady školy. Za nových členov rady školy boli navrhnutí Marián Kozma, Slavomír Geralský, Mgr. Jozef 
Biľ a MUDr. Štefan Harčarufka. Poslanci  za uvedený návrh hlasovali a jednohlasne ho schválil (za 6  poslancov, 0 
proti). 
 
 Ďalším bodom rokovania bola Žiadosť  Bc. Slavomíra Bogdana, bytom Furdekova 1617/10, Bratislava-
Petržalka a Ing. Miriami Bogdanovej, bytom Hrabovec 98  na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
s právom  prechodu  cez parcely CKN č. 1173/5 a CKN 1174/28, ktoré sú vo vlastníctve obce Hertník. 
 Právo prechodu žiadajú z dôvodu  že cez tieto parcely je jediný možný prístup k rekreačnej chate postavenej na 
parcele č. CKN 1186/4 a CKN 1186/2, ktorej sú vlastníkmi. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uvedenú žiadosť  
a schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení  vecného bremena  na parcelu CKN 1173/5  a parcelu CKN  1174/28 pre 
Bc. Slavomíra Bogdana a Ing. Miriamu Bogdanovú (za 6  poslancov, 0 proti). 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  konanie  verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva na  deň 20.  

januára 2016 s miestom konania v sále KD Hertník a so začiatkom o 17.00 hod.. Na tomto zasadnutí bude 
zhodnotená činnosť za rok 2015 a bude prednesený plán úloh na rok 2016 (za 6  poslancov, 0 proti). 

 
Starosta obce  na základe požiadaviek občanov   navrhol možnosť vykonania pozemkových  úprav v kat. 

území obce Hertník.  Pozemkové úpravy budú vykonávané Pozemkovým úradom Bardejov.  Poslanci OZ uvedený 
návrh jednohlasne schválili  (za 6  poslancov, 0 proti). 

  
Poslanci  Obecného zastupiteľstva schválili udržanie kontokorentného úveru  vo výške 20.000,- EUR, ktorý 

bude zabezpečený  blankozmenkou obce a Dohodou o vyplňovacom  práve k blankozmenke s nulovou úrokovou 
sadzbou (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). 

9. Záver 

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

ukončil. 

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

 

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

                                         Mgr. Jozef Biľ              ............................................... 


