
ZÁPISNICA 

z verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 5. januára  2017 

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.  Ing., PhDr. Matúš Pataky, kontrolór obce 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Vyhodnotenie činnosti v roku 2016 
4. Rôzne 
4. Diskusia 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce MUDr. Štefan Harčarufka, ktorý 

privítal poslancov OZ a všetkých prítomných.  Oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne 

schválený  (za 7 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva bola schválená p.Eva Geralská a za overovateľov zápisnice boli 

schválení  poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Bogdan a Mgr. Jozef Biľ  (za 7  poslancov, 0 proti). 

3.  Vyhodnotenie činnosti v roku 2016 

 V tomto bode programu starosta obce zhodnotil prácu v roku 2016 a poďakoval za spoluprácu poslancom 
obecného zastupiteľstva a pracovníkom Obecného úradu. Bol vydaný  Spravodaj  obce Hertník za rok 2016, ktorý bol 
doručený do každej domácnosti. V spravodaji  je stručne zhodnotená práca  starostu obce a poslancov OZ za 
uplynulý rok 2016.  Uvedený spravodaj  tvorí prílohu tejto zápisnice. Správu starostu obce  o činnosti v roku 2016 
zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
4.   Rôzne 

V ďalšom bode programu starosta oboznámil  poslancov a ostatných prítomných, čo by sa dalo  urobiť 
v roku 2017 a v budúcich rokoch 

 Výstavba  chodníka  od križovatky pri cintoríne  po ľavej strane smerom na Bartošovce 
 Úprava areálu obecného úradu  a sály kultúrneho domu 
 Dokončenie výmeny svetiel  verejného osvetlenia 
 Úprava prístupovej cesty  smerom k domu p. Matejovského 
 Oprava požiarnej zbrojnice  a následne rekonštrukcia javiska v sále kultúrneho domu 
 Dokončenie chodníka pri Lesnej správe 
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 Pokračovanie v už tradičných akciách ako sú zabíjačkové hody, fašiangový ples, deň matiek,  futbalový 
turnaj, kultúrne leto, posedenie s dôchodcami, vianočná akadémia, príchod Mikuláša  a silvestrovská 
kapustnica 

Plán činnosti na rok 2017  predložený starostom obce zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 
Starosta   obce  oboznámil   poslancov  obecného   zastupiteľstva  so žiadosťou ZŠ s MŠ Hertník o úpravu 

rozpočtu  k 31.12.2016. Rozpočtovým   opatrením č. 11/2016     z  31.12.2016 bola znížená dotácia  na školské  
potreby a na stravu pre deti v hmotnej núdzi v príjmovej a výdavkovej časti  vo výške 147,01 €. Rozpočtové opatrenie 
bolo uskutočnené  v súlade s § 14 ods. 2, písm. a) až c)  a ods.  3 zák.  č. 583/2014 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. 
 Uvedené rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice a obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie. 
 

Obecné    zastupiteľstvo   schvaľuje   úpravu   rozpočtu   vlastných  príjmov ZŠ s MŠ   Hertník  v  príjmovej  
časti  navýšením o 52,38 € a vo  výdavkovej časti  navýšením o 50,66 € (za 7  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 7 poslancov, 0 proti). 
 
5.  Diskusia 
 
 a/   p. Róbert Palša, Hertník č. 232  sa informoval  či  obec neuvažuje s kúpou traktora,  ktorý by bol  využitý  
                    na zimnú údržbu ciest a tiež aj pre potreby občanov 
 
 b/   p.  Róbert    Palša,   Hertník   č. 232   mal  pripomienku   ohľadom  vybudovania      snehových     zábran  
                    na Čergovskej ulici   a to  pri multifunkčnom ihrisku a pozemku p. Jozefa Palšu, kde  vznikajú najväčšie  
                    snehové záveje 
 
 Ing. Jozef Semanek, starosta obce v krátkosti  zodpovedal na  uvedený diskusný  príspevok,  čo sa týka 
kúpy traktora vybavením peňazí cez  projekt  nakoľko samotný traktor je cenové  vysoká položka pre obecný rozpočet 
cca 33.000,00 €. 
 
6.  Návrh na uznesenie  

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

7. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce, ktorý 

poďakoval  poslancom  OZ a všetkým  prítomným  za ich aktívnu účasť a schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Jozef Bogdan           ...............................................              

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


