
ZÁPISNICA 
z verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného 21. apríla 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, Hertník 219 

                     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  fašiangového plesu (25.02.2017) 
4. Plán prác na rok 2017 
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, ktorý privítal 

všetkých prítomných  a oboznámil ich s programom rokovania. Program rokovania  bol poslancami   jednohlasne 

schválený  (za 7 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 Slavomír Geralský a Tomáš 

Harčarufka  (za 7  poslancov, 0 proti). 

3.   Vyhodnotenie fašiangového plesu (25.02.2017) 

 V tomto bode programu starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu správu o vyhodnotení 
fašiangového plesu, ktorý sa konal 25.02.2017.  Príjmy  z predaja vstupeniek  na ples a z predaja tombolových lístkov  
boli 2752,00 € a výdavky na fašiangový ples boli 2750,79 €.  Uvedenú správu  o vyhodnotení fašiangového plesu 
zobrali poslanci na vedomie. 

 
4.   Plán prác na rok 2017 

 Starosta obce oboznámil prítomný s plánom prác na rok 2017 

 Vybudovanie chodníka  okolo Lesnej správy smerom k ihrisku 
 Vybudovanie chodníčka  cez ihrisko  za hornou bránou 
 Úprava areálu   okolo  budovy obecného úradu 
 Vybudovanie  chodníka  smerom od rodinného domu č. 259 (A.Mačej) po rodinný dom č. 283 (Š.Struk) 
 Rekonštrukcia chodby  v  budove obecného úradu 
 Rekonštrukcia  požiarnej zbrojnice 
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 Dokončenie verejného osvetlenia v obci a zníženie  počtu odberných miest 
 Rekonštrukcia cesty  k rodinnému domu č. 285 (P.Matejovský) 
 Fašiangy (zabíjačka) 
 Kultúrne leto (Anna Bal)  
  Dožinky 27.08.2017 
 Spoluorganizovanie „Florián 2017  Čergov“ 
 Deň matiek 
 Futbalový turnaj 09.07.2017 
 Posedenie s dôchodcami 
 Silvester 2017 
 Mikuláš 06.12.2017 (Barborík) 
 Rekonštrukcia  chodníka okolo cintorína (asfalt) 

 
Plán prác na rok 2017 predložený starostom  obce zobrali poslanci  OZ na vedomie. 
 

5. Rôzne 

Starosta obce predložil  poslancom  Žiadosť  ZŠ s MŠ Hertník  o úpravu rozpočtu na rok 2017, ktorá sa týka 
navýšenia vlastných príjmov  z predaja služieb a z prenájmu telocvične v sume 1.100,- EUR a presunu finančných 
prostriedkov  medzi jednotlivými položkami.  Poslanci  obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu  na rok 2017 
jednohlasne schválili  (za 7  poslancov, 0 proti). 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre p. Stanislava Palšu, Hertník č. 121 parcela  CKN 

975 záhrada o výmere 30 m2  v cene 7,00 €/1 m2 , podľa § 9 a) odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí  
pre prípad osobitného zreteľa, ktorým je že danú parcelu vlastník už užíva  a prechádza stredom jeho  pozemku (za 7  
poslancov, 0 proti). 
 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť p. Márie Harčarufkovej, Hertník č. 203 na voľne sa 
pobehujúcich psov  p. Martičkovej,  ktoré ju napadli  v chatovej osade,  keď chcela prejsť na svoj pozemok v časti 
Brežinky. Poslanci OZ navrhujú riešiť tento problém zaslaním listu p.  Nikole Martičkovej, bytom  Bardejov, ktorá je 
majiteľkou chaty aj psov s upozornením, že   pes sa nemôže voľne pohybovať a ohrozovať občanov a turistov. 
V opačnom prípade jej bude uložená poriadková pokuta podľa VZN obce č. 3/2013 od 33,- do 330,- EUR.  Zároveń  
je povinná  prihlásiť psov  do evidencie na  Obecný úrad, kde im bude pridelená evidenčná známka. 
 

V pláne prác na rok 2017, ktorý starosta predložil poslancom OZ  je aj  rekonštrukcia chodníka  okolo 
cintorína . Poslanci OZ schválili uvedenú rekonštrukciu  chodníka s použitím asfaltového krytu (za 7  poslancov, 0 
proti). 

 
Poslanci OZ berú na vedomie  záznam z tvaromiestneho  šetrenia susedského sporu na základe sťažnosti 

p. Márie Harčarikovej, Hertník č. 186.  Záznam tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ  s listom Mgr. Ľubomíry Kašprikovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Hertník , 

v ktorom oznámila odstúpenie z funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Hertník  ukončením školského roka 2016/2017. Poslanci 
OZ zobrali  odstúpenie  riaditeľky ZŠ s MŠ na vedomie. 

 
Poslanci OZ schvaľujú vypísanie výberového konania na funkciu  riaditeľa ZŠ s MŠ Hertník (za 7  poslancov, 

0 proti). 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre p. Helenu Berecovú, bytom Barde   jov  parcela   
CKN 1037/16 zastávaná plocha o výmere 82 m2 podľa GO plánu č. 23/2017 v cene 7,00 €/1 m2 , podľa § 9 a) odst. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí  pre prípad osobitného zreteľa, ktorým je že danú parcelu vlastník už 
užíva  (za 7  poslancov, 0 proti). 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  odpoveď  Pamiatkového úradu SR, Bratislava vo veci  

prehodnotenia ochranného pásma NKP v obci Hertník, kde vyjadrili svoj nesúhlas  so žiadosťou OcÚ  o zrušenie 
stavebnej uzávery  v okolí kaštieľa. 
 
 
6.  Diskusia 

 Poslanec OZ p. Slavomír Geralský dal návrh  na opravu cesty  smerom k smetisku. Uvedený návrh zobrali 
poslanci OZ na vedomie. 

 Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ  žiada, aby boli upozornení  obyvatelia  ulice smerom  na Bartošovce , aby 
svoje brány do dvora nenechávali otvorené smerom na chodník, ale do dvora  nakoľko tak zabraňujú  prechodu 
občanov po chodníku. 
 
. 

7.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 7 poslancov, 0 proti). 

8. Záver 

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

ukončil. 

. 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:   Slavomír  Geralský           ...............................................              

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


