
ZÁPISNICA 

z verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 25. marca 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.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

                     8.  Ing., PhDr. Matúš Pataky, kontrolór obce 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Obhliadka vykonaných prác na chate Koliba 
4. Rôzne 
4. Diskusia 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver 
 
1. Otvorenie a  schválenie programu rokovania 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Semanek, ktorý 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. Jozef Biľ  a Ing. Jozef 

Bogdan  (za  6  poslancov, 0 proti). 

3.  Obhliadka vykonaných prác na chate Koliba 

 V tomto bode programu boli zhodnotené prevedené práce na chate Koliba a to  výstavba  nového kozuba  
s vložkou,  výmena dverí a postavenie informačnej tabule.  Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali prevedené práce 
na vedomie. 

 
4.   Rôzne 

 Na základe žiadosti p. Tomáša Harčarufku  o zníženie mesačného nájmu  za  prenájom  Chaty Koliba  
poslanci obecného zastupiteľstva  schválili  od 1. marca 2017 mesačný prenájom chaty v sume 150,00 EUR (za  5  
poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania, 0 proti). 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku  od p. Andreja Kuruca, Hertník č. 107 a p. Václava 

Kuruca, Hertník č. 56. Predmetom kúpy sú parcely  v k. ú. Obce Hertník E-KN 120/4 záhrada o výmere 498 m2 , E-KN 

120/1 zastávané plochy a nádvoria o výmere 351 m2  a E-KN 120/6 zastávané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 

v celkovej  cene  1,00 €,   podľa  § 9  a) odst. 8,  písm.  e)  zákona  č.  138/1991 o majetku  obcí   pre prípad 

osobitného zreteľa, ktorým je že uvedené parcely dlhodobo užíva Obec  Hertník  (za 6  poslancov, 0 proti). 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odkúpenie pozemku  od p. Václav Stodolu, Bardejov, Komenského 8 a p. 

Milana Uličného, Hertník č. 138 každý v podiele 1/2. Predmetom kúpy sú parcely  v k. ú. Obce Hertník C-KN 121 

zastávaná plocha a nádvoria o výmere 21 m2  a  C-KN 122  záhrada o výmere 547 m2  v celkovej  cene  1,00 €,   

podľa  § 9  a) odst. 8,  písm.  e)  zákona  č.  138/1991 o majetku  obcí   pre prípad osobitného zreteľa, ktorým je že 

uvedené parcely dlhodobo užíva Obec  Hertník  (za 6  poslancov, 0 proti). 

6. Diskusia 

 V diskusii nevystúpil  nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

7.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 6 poslancov, 0 proti). 

8. Záver 

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

ukončil. 

. 

 

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

 

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

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


