
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  11. januára 2018 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

        2.  Ing. Jozef Bogdan, poslanec OZ 

        3.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

        4.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     5.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

                     6.  Marián Kozma,  poslanec OZ 

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

Neprítomní:  MUDr. Štefan Harčarufka, poslanec OZ  a  Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

Program:  

1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Správa o činnosti v obci za rok 2017 
4.  Plán prác na rok 2018 
7.  Diskusia 
8.  Návrh na uznesenie 
9.  Záver 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Jozef Bogdan, 

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

jednohlasne schválený  (za 5 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

jednohlasne    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva  Tomáš Harčarufka a Marián Kozma  (za  5  poslancov, 

0 proti). 

3.  Správa o činnosti v obci za rok 2017 

V tomto bode programu starosta obce  zhodnotil  prácu v roku 2017 a poďakoval za spoluprácu poslancom 

obecného zastupiteľstva a tiež aj pracovníkom Obecného úradu. Podobne ako minulého roku  aj teraz  bol vydaný 

Spravodaj obce Hertník za rok 2017, ktorý bol doručený do každej domácnosti. V spravodaji je stručne zhodnotená  

práca starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2017. Uvedený spravodaj tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Správu starostu obce o činnosti v roku 2017 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. 

4.  Plán prác na rok 2018 

 V ďalšom  bode programu starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných  s plánom prác na rok 2018 

➢ Výstavba chodníka od križovatky pri cintoríne po ľavej strane smerom na Bartošovce až po posledný  
rodinný dom 

➢ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 
➢ Oprava  priestorov v sále KD 
➢ Pripraviť plochu na cintoríne  pre pochovávanie do zeme bez  betónových pomníkov 
➢ Úprava areálu pre budovou Obecného úradu 
➢ Rekonštrukcia Domu služieb 
➢ Pokračovať už v tradičných kultúrno-spoločenských akciách v obci 
➢ Naďalej finančne podporovať spoločenské organizácie v obci 
 

Plán činnosti na rok 2018, predložený  starostom obce  zobrali poslanci na vedomie. 



  2 – 
5.  Diskusia 
 
 a/  Ing. Jozef Bogdan, poslanec obecného zastupiteľstva navrhol napojenie  6. bytovej jednotky č. 264 na  
                   obecnú kanalizáciu 
 

b/  p. Jozef Kapec, Hertník 19 sa poukázal na cesty v obci, ktoré sú vyvýšené  a priekopy sú veľmi hlboké,        
     čo  je veľmi nebepečné 

 
c/  p. Ján Ksenič, sa informoval či sa niečo  koná vo veci odkúpenia pozemkov od p. Drobňáka a p Skalu na    
     miestnu komunikáciu za účelom jej rozšírenia 
  
d/  p. Helena Mačejová, Hertník č. 204 sa sťažovala  na neustály problém v obci a to na voľné pobehávanie  
     psov, ktoré ohrozujú bezpečnosť  ľudí  a najmä deti 
 
e/  p. Štefan Harčarufka  st., Hertník č. 203 poukázal na  sťažený prístup na cintorín  cez hornú bráničku  pri 
     hlavnej ceste  s možnosťou   urobenia nejakého zábradlia 
 
f/  p. Jozef Kohút, Hertník č. 272  mal výhrady voči plateniu za odpad, nakoľko  má skoro prázdnu smetnú  
    nádobu, lebo odpad separuje 
 
g/  p. Rastislav Kohút, Hertník 81 mal pripomienku, že občania, ktorí separuj odpad by mali byť nejako   
     zvýhodnení  pri platení za TKO 
 
h/  p.Ján Ksenič  mal  pripomienku, že  vodu by sme mali mať zdarma a mal by sa znížiť aj poplatok za  
     stočné 
 
ch/ p. Jozef Fertaľ. Hertník č. 280 mal výhrady voči chodníku  oproti RD p. Anny Kozákovej č. 161, že nie je 
      bezbarierový, ale je tam stĺp  a tiež  mal pripomienku či by sa nedala opraviť kaplnka  na  miestnom cin- 
      toríne, ktorá  je v poškodenom   stave 
 
i/   p. Alojz Choma, Hertník 242 poukázal tiež na vysoké priekopy okolo miestnej  komunikácie v niektorých  
    častiach obce a tiež aj na to, aby zo strany obce bolo   zamedzené   povolenie na rozšírenie (obnovenie) 
    skládky TKO 
 
j/  p. Stanislav Semanek, Hertník 234 poukázal na nebezpečnú zákrutu pri cintoríne oproti  RD p. Stanislava  
    Bogdana, Hertník 287 
 

 Ing. Jozef Semanek, starosta obce v krátkosti  zodpovedal na všetky  diskusné príspevky a prípadné 
jednotlivé požiadavky, aby boli rozpracované a posunuté na najbližšie  zasadnutia OZ. 
 
6.  Návrh na uznesenie  

Ing. Jozef Bogdan, poslanec  obecného zastupiteľstva  prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci 
jednohlasne schválili (za 5 poslancov, 0 proti). 

7. Záver 

Zasadnutie OZ ukončil Ing. Jozef Bogdan , poslanec obecného  zastupiteľstva,  ktorý poďakoval  poslancom  
OZ a všetkým  prítomným  za ich aktívnu účasť a schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil. 

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

Overovatelia zápisnice:   Tomáš  Harčarufka       ...............................................              

                                         Marián Kozma            ............................................... 


