
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  10. januára 2019 

 

Prítomní:     1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 

                     2.  MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce    

        3.  Slavomír Geralský, poslanec  OZ 

        4.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     5.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

        6. Marián Kozma, poslanec OZ  

 

Neprítomní:     Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ a Peter Majirský, poslanec OZ 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Správa o činnosti v obci za rok 2018 
  4.  Plán práce na rok 2019 
  5.  Rôzne 
  6.  Diskusia 
  7.  Návrh na uznesenie 
  8.  Záver 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce MUDr. Štefan Harčarufka, 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 zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola schválená p. Eva Geralská a za overovateľov  

zápisnice   boli   jednohlasne    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva  Ing. Tomáš Harčarufka a Slavomír 

Geralský   (za 5 poslancov, 0 proti). 

3.  Správa o činnosti v obci za rok 2018 

V tomto bode programu starosta obce  zhodnotil  prácu v roku 2018 a poďakoval sa za spoluprácu 

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

vydaný Spravodaj obce Hertník za rok 2018, ktorý bol doručený do každej domácnosti. V spravodaji je stručne 

zhodnotená  práca starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2018. Uvedený spravodaj tvorí prílohu 

tejto zápisnice. Správu starostu obce o činnosti v roku 2018 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. 

 4.  Plán práce na rok 2019 

V ďalšom  bode programu starosta obce oboznámil prítomných občanov 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. 
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 5.  Rôzne 
 

Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31  Košice požiadala  Obec Hertník o odkúpenie pozemku C-
KN č. p. 1163/15, zastávané plochy a nádvoria o výmere 13 m2  z dôvodu, že na uvedenom pozemku je umiestnená 
stavba kioskovej  trafostanice s príslušenstvom. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  predaj uvedeného 
pozemku za cenu 300,00 €, podľa § 9 a) ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného 
zreteľa   (za  5 poslancov, 0 proti). 
 

6.  Diskusia 
 

• Štefan Sabol, Hertník 282 sa sťažoval na neustály problém v obci a to na voľné pobehávanie  psov, ktoré 
ohrozujú  bezpečnosť ľudí a najmä deti 

 

• Jozef Kapec, Hertník č. 19 mal pripomienku k odrhňovaniu snehu v obci, že by bolo dobre ak by sa cesta 
odhrnula už skoro ráno kým idú ľudia do práce 

 

• Rastislav Sabol, Hertník č. 251 mal pripomienku k zavedenému systému kopania hrobov v obci (poradovník) 
–  bolo   by   dobre  ak  by   tento systém  bol  nahradený  stálymi pracovníkmi, ktorí by túto prácu  v prípade    

                  potreby robili 
 
7.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 5 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. Tomáš Harčarufka                          ...............................................              

                                         Slavomír Geralský                                        ............................................... 


