
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 1. júla  2016 

Prítomní:     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 

 
Neprítomní:   Mgr. Jozef  Biľ, poslanec OZ  a Ing. Mgr. Matúš Pataky, kontrolór obce 
                 
Program:  
1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Oprava kozubu na chate- prejednanie 
4.  Príprava na Anna – bál  
5.  Príprava 80. výročia futbalu 
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. 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 obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec MUDr. Štefan Harčarufka a za 

overovateľov zápisnice boli jednohlasne schválení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Ľubomír Kapec a Tomáš 

Harčarufka  (za  6  poslancov, 0 proti). 

3. Oprava kozubu na chate - prejednanie 

V tomto bode programu sa poslanci zaoberali  návrhom Tomáša Harčarufku, že je potrebné opraviť kozub  
v rekreačnej chate.  Poslanci súhlasia s opravou kozuba za podmienok, že  budú doložené najmenej 3 cenové 
ponuky na opravu kozuba a z tých sa vyberie  najvhodnejšia ponuka (za 6 poslancov, 0 proti)  
 
4.  Príprava na Anna – bál  

  
Starosta obce  informoval poslancov  o príprave kultúrnej akcie Anna-bál  v rámci  kultúrneho leta dňa 24. 

07. 2016   pri  Rekreačnom zariadení Chata Koliba pri rybníku.  Uvedenú správu zobrali poslanci OZ  na vedomie.  
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5. Príprava  80 – tého výročia futbalu 
 

V tomto bode programu  starosta obce podal správu  o pripravovanom priateľskom posedení pri príležitosti 
80-tého výročia  založenia futbalového klubu v našej obci. Poslanci OZ uvedenú správu zobrali na vedomie. 

Starostovi obce bolo uložené vypracovať zoznam a rozposlať pozvánky všetkým bývalým členom  
a funkcionárom futbalového klubu  a tiež pripraviť  pre nich ďakovné listy . 

 
6.  Rôzne 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku  pre p. Jozefa Sabola, bytom Bartošovce č. 234 , č.p. 
1174/43, ostatná  plocha  o výmere 53 m2 v cene 7,00 €/1 m2 ,  podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
o majetku obcí pre prípad osobitého zreteľa, ktorým je že uvedená parcela sa nachádza hneď za parcelou vlastníka 
(za 6 poslancov, 0 proti) 
 
 Starosta obce podal správu o  pripravenosti na futbalový turnaj, ktorý bude dňa 03.07.2016. Poslanci 
obecného zastupiteľstva uvedenú správu zobrali na vedomie. 
 
 Starosta obce  a poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou p. Jána  Fertaľa, bytom Hertník č. 269 o prešetrenie 
ornej pôdy č.p. 376/1, na ktorej  vyteká zapáchajúca voda, ktorá pripomína žumpu a zároveň znehodnocuje životné 
prostredie.  Poslanci navrhujú  napojenie 6 B. j. č. 264 na verejnú kanalizáciu  v  roku 2017 čím by sa problém 
odstránil. 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov  s rozpočtovým opatrením č. 5/2016 z  20.06.2016, ktoré sa týka  
zvýšenia limitu  finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2016  
o 169,63 EUR na osobné výdavky.  Rozpočtové opatrenie bolo  uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) 
a ods. 3  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov. 
 Uvedené rozpočtové opatrenie  tvorí prílohu tejto zápisnice a obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie 
 
 Starosta obce predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 6/2016  k  30.06.2016, ktorým sa  
navyšuje rozpočet  obce na rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti o 13.599,00  EUR. Rozpočtové opatrenie bolo  
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov. 
 Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 poslanci jednohlasne schválili (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:  Mgr. Ľubomír Kapec        ...............................................              

                                         Tomáš Harčarufka              ............................................... 


