
ZÁPISNICA 

z verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 20. januára  2016 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

                     3.  Ing. Jozef Bi Ľ poslanec OZ  

       4.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

                     5.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

                     6.  Tomáš HarčarufkaĽ poslanec OZ 

                     7.  Mgr. ubomír KapecĽ poslanec  OZ 

                     8.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovate a a overovate ov zápisnice 
3. Správa starostu obce o činnosti v roku 2015 
4. Plán činnosti na rok 2016 
5. Diskusia 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupite stva otvoril a viedol zástupca starostu obce MUDr. Štefan HarčarufkaĽ ktorý 
privítal poslancov OZ a všetkých ostatných prítomných.  Oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol 

jednohlasne schválený  (za 7 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovate ku obecného zastupite stva bola schválená Eva Geralská a za overovate ov zápisnice boli 
schválení  poslanci OZ Marián Kozma a Slavomír Geralský  (za 7  poslancov, 0 proti). 

3.  Správa starostu obce o činnosti v roku 2015 

 V tomto bode programu starosta obce zhodnotil prácu v roku 2015. Bol vydaný Spravodaj  obce Hertník za 
rok 2015Ľ ktorý bol doručený do každej domácnosti. V spravodaji  je stručne zhodnotená práca  starostu obce 
a poslancov OZ za uplynulý rok 2015.  Uvedený spravodaj tvorí prílohu zápisnice. Správu starostu obce  o činnosti 
v roku 2015 zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
4.   Plán činnosti na rok 2016 

Starosta  obce oboznámil prítomných s plánom prác na rok 2016 
 Vybudovanie chodníka okolo Materskej školy a chodníka medzi telocvičňou a ulicou  Štefančinových 
 Vyasfaltovanie ulice  smerom k Štefančinovým a ulice k RD Miroslava Kozáčka 
 Úprava spojovacieho chodníka  pri č. d. 204, a 207 
 Oprava chodníka od Domu nádeje ku hlavnej bráne 
 Výmena okien v Dome nádeje 
 Postupná úprava areálu pred Obecným úradom 
 Príprava osláv obce  665.  výročie  založenia obce a 80. výročie založenia  futbalového klubu v obci 
 Pokračovanie v už tradičných akciách ako je fašiangový plesĽ deň matiek posedenie s dôchodcami, kultúrne 

letoĽ vianočná akadémiaĽ príchod MikulášaĽ  obecná zabíjačkaĽ fašiangové posedenie a silvestrovská 
kapustnica 

Plán činnosti na rok 2016 predložený starostom obce zobrali poslanci OZ na vedomie. 
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5.  Diskusia 
 
 a/   p. Štefan StrukĽ Hertník č. 283  sa informoval  či sa nebude robiť chodník  na ulici   od č. d.   259  
                    po č. d.  283 
 
 b/   p. Jozef KapecĽ Hertník č. 19 mal pripomienku oh adom dopravného značenia v obci –označenie cesty  
                    hlavná a ved ajšiaĽ daj prednosť v jazde 
 
 c/   p. Václav Choma, Hertníkč. 79 upozorňovalĽ že ulice v obci sú úzke a udia parkujú svoje osobné moto- 
                    rové  vozidla na  ulici pred domomĽ zvlášť na Čergovskej ulici čo značne obmedzuje cestnú premávku 
  
 d/  MUDr. Štefan HarčarufkaĽ zástupca starostu obce  informoval občanov o zakúpení prípojného vozíka za       
                   osobný automobil na posyp miestnych komunikácií 
 
 e/  p. uboš SemanekĽ Hertník č. 141 mal pripomienku k číslovaniu stavieb v obciĽ nako ko  v niektorej časti   
                   už nie je číslovanie pod a poradia 
 
 Ing. Jozef Semanek, starosta obce v krátkosti  zodpovedal na všetky  diskusné príspevky a prípadné 
jednotlivé požiadavkyĽ aby boli rozpracované a posunuté na najbližšie  zasadnutia OZ. 
 
6.  Návrh na uznesenie  

MUDr. Štefan HarčarufkaĽ zástupca starostu  obce  prečítal návrh na uznesenieĽ ktorý prítomní poslanci 
jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

7. Záver 

Zasadnutie OZ ukončil MUDr. Štefan HarčarufkaĽ zástupca starostu obceĽ ktorý poďakoval  poslancom  OZ 
a všetkým  prítomným  za ich aktívnu účasť a schôdzu Obecného zastupite stva ukončil. 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:   Marián Kozma           ...............................................              

                                         Slavomír  Geralský    ............................................... 


