ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 4. januára 2019
Prítomní:

Neprítomní:

1. Ing. Jozef Semanek, starosta obce
2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce
3. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ
4. Slavomír Geralský, poslanec OZ
5. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ
6. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ
7. Marián Kozma, poslanec OZ
8. Peter Majirský, poslanec OZ
---

Program:
1.
2.
3.
. 4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plán prác na rok 2019
Príprava zabíjačky a Fašiangového plesu
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadnutia 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 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený poslanec MUDr. Štefan Harčarufka
a za overovateľov zápisnice boli jednohlasne schválení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Ľubomír
Kapec a Peter Majirský (za 7 poslancov, 0 proti).
3. Plán prác na rok 2019
V ďalšom bode programu starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s plánom prác na rok
2019
➢ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
➢ Oprava priestorov v sále KD – výmena podlahy
➢ Úprava areálu pre budovou Obecného úradu
➢ Oprava kaplnky na cintoríne
➢ Výmena okien v Dome nádeje
Plán činnosti na rok 2019, predložený starostom obce zobrali poslanci na vedomie.
4. Príprava fašiangového plesu a zabíjačky
Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ s návrhom na prípravu Fašiangového
plesu 2019, ktorý sa bude konať 2. marca 2019 v sále KD so začiatkom o 19.00 hod.. Cena vstupenky pre jednu
osobu bude 17,00 € a cena tombolového lístka bude 1,00 €. V cene lístka bude predjedlo + hlavné jedlo a po
polnoci kapustnica, alebo guľáš. Jedlo bude pripravovať p. Peter Vaško. Do tanca bude hrať hudobná skupina
DYNAMIC. Uvedený návrh poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0
proti).

- 2Starosta obce informoval poslancov, že akcia „Obecná zabíjačka“ sa plánuje na 12 januára 2019. Poslanci
obecného zastupiteľstva uvedený termín konania zabíjačky schválili. Do každého domu bude pridelený 1 lístok
zdarma a ostatní členovia domácnosti si môžu ďalšie lístky zakúpiť za cenu 1 lístok/1,00 €.
Uvedený návrh poslanci OZ jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti).
5. Rôzne
Peter Vaško s manželkou Monikou, Hertník č. 242 požiadali o odkúpenie pozemku CKN č. p. 1038/9,
zastávaná plocha o výmere 41 m2, ktorý je vo vlastníctve Obce Hertník. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
predaj pozemku v cene 7,00 €/1 m2, podľa § 9 a) ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad
osobitného zreteľa (za 6 poslancov, 1 proti).
Žiadosť Mgr. Jána Artima a manželky RNDr. Marty Artimovej, Raslavice, Alejová 27 o odkúpenie pozemku
č. p. 1177/4, záhrada v k. ú. Obce Hertník o výmere 264 m2 bude znovu posúdená a poslanci rozhodnú o súhlase,
alebo nesúhlase s predajom až po obhliadke uvedeného pozemku v jarnom období (za 7 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť p. Miroslava Čecha, Hertník č. 405 o predaj parcely CKN č. 1174/1
o výmere 21 m2 z dôvodu využitia uvedeného pozemku v budúcnosti na účel športu, rekreácie a cestovného ruchu
ako je uvedené v územnom pláne obce (za 7 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú zmluvu medzi obcou Hertník a Mgr. Evou Bogdanovou, Hertník
č. 291 podľa § 9 a) odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa, ktorým sa
vytvorí ucelená parcela pre obec.
Obec Hertník je vlastníkom parcely C-KN 1193/12 ostatná plocha o výmere 108 m2 v celku a Mgr. Eva
Bogdanová je vlastníčkou parcely C-KN 1193/10 ostatná plocha o výmere 108 m2 . Na základe zámennej zmluvy sa
vlastníkom parcely C-KN 1193/12 ostatná plocha o výmere 108 m2 stáva Mgr. Eva Bogdanová a vlastníkom parcely
C-KN 1193/10 ostatná plocha o výmere 108 m2 stáva Obec Hertník (za 7 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pozemkového spoločenstva Hôrka o vrátenie vyvlastnených
parciel č. 1193/10 o výmere 108 m2 a parcely 1193/1 o výmere 9597 m2 v kat. území obce Hertník. Vzhľadom na to,
že o vrátenie vyvlastnených pozemkov bolo potrebné požiadať do roku 2005 v rámci reštitučného zákona a
nakoľko tento termín pominul obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby predmetné parcely boli vrátené zámennou zmluvou
za parcely E-KN 265/102 o výmere 39 m2 , E-KN 265/100 o výmere 1603 m2 , E-KN 275/104 o výmere 744 m2 , EKN 275/100 o výmere 199 m2 a E-KN 265/101 o výmere 508 m2 . Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu bez
doplácania si navzájom. Návrh na vklad a poplatok 66,00 EUR uhradí PS Hôrka (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).
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: Mgr. Ľubomír Kapec
Peter Majirský
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...............................................

