
ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  5. júla  2019 

 

Prítomní:     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.  Ing. Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

        6.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ 

        7.  Marián Kozma, poslanec OZ  

                     8.  Peter Majirský, poslanec OZ 

                     9.  Ing., PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce 

 

Neprítomní:     - - - 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu 
  4.  Postup prác v roku   2019  /požiarna zbrojnica, areál Obecného úradu/ 
  5.  Príprava a organizácia  Kultúrneho leta  /Anna bál/ 
  6.  Rôzne 
  7.  Diskusia 
  8.  Návrh na uznesenie 
  9.  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 Marián Kozma 

a Peter Majirský  (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Úprava rozpočtu   

Starosta obce predložil poslancom  OZ Rozpočtové opatrenie č. 4  ku dňu 30.06.2019 týkajúce sa úpravy 
rozpočtu  obce v príjmovej a výdavkovej časti v sume 22.989,37 € (revitalizácia VP, voľby do EÚ, matričná dotácia, 
navýšenie podielových daní)  Rozpočtové opatrenie č. 4 tvorí prílohu tejto  zápisnice.   Poslanci OZ uvedené 
rozpočtové opatrenie  schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
 

 4.  Postup prác v roku 2019 /požiarna zbrojnica, areál Obecného úradu/ 

Starosta  obce oboznámil prítomných poslancov OZ so stavom prác  na výstavbe novej požiarnej zbrojnice  
a so stavom prác na úprave areálu obecného úradu . Poslanci správu starostu obce o prevedených prácach  zobral i  
na vedomie. 
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  5.  Príprava a organizácia  Kultúrneho leta  /Anna bál/ 

 V tomto bode programu sa poslanci  obecného zastupiteľstva zaoberali prípravou už  tradičného  Anna Bálu, 
ktorý sa  má konať 28.07.2019 so začiatkom o 15.00 hod. v areáli  chatovej osady pri rybníku.  Do tanca bude hrať 
hudobná skupina DYNAMIC a pre občanov bude  pripravený guľáš a malé občerstvenie. Do domácnosti budú 
rozdané lístky  na guľáš a nápoj v počte 2 ks a občania si budú môcť ešte  zakúpiť lístky za cenu 1 lístok/1,00 €  do 
takého počtu koľko osôb je prihlásených v domácnosti na trvalý pobyt. Bude potrebné zabezpečiť ceny do tomboly. 
Predaj  lístkov do tomboly bol odsúhlasený na 1,00 €/1 lístok. Poslanci OZ  konanie  uvedenej akcie  za  uvedených 
podmienok  jednohlasne odsúhlasili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
 Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie aj prípravu  konania Dožiniek  v rámci kultúrneho leta  
dňa 15.09.2019. 
 
  6.  Rôzne 

Hlavný kontrolór obce predložil  Správu o výsledkoch kontroly za 1. štvrťrok  2019. Poslanci OZ   uvedenú 
správu zobrali na vedomie. 

 
Hlavný kontrolór obce predložil starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva  aj Plán kontrolnej 

činnosti  na 2. polrok 2019. Obecné zastupiteľstvo  predložený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schválilo (za 
7 poslancov, 0 proti). 

 
K žiadosti o delimitáciu pozemkov č. p. CKN 7/8, 7/9, 7/1 a 115 v kat. území obce Hertník, ktorá bola 

odoslaná na Pozemkový fond je potrebné, aby poslanci OZ schválili  využívanie týchto pozemkov ako  zveľadenie 
parku  alebo oddychovej zóny aj po  delimitácii  uvedených pozemkov na obec (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecné záväzne nariadenie o  určení  výšky finančných 

nákladov na nákup  potravín podľa vekových kategórii stravníkov na území obce  Hertník (za 7 poslancov, 0 proti) . 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva schváľujú vytvorenie prechodu cez potok pod  úpravňou vody  nad obc ou 

Hertník (za 7 poslancov, 0 proti). 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  návrh opravy strechy kaplnky na obecnom cintoríne s  použitím  

medeného plechu. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o fungovaní  Futbalového klubu  obce Hertník  

keď pre  nezáujem členov  nedošlo  k obnoveniu  činnosti klubu ani po stretnutí starostu obce s členmi klubu na  
obecnom úrade. 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva  ukladajú starostovi obce  upozorniť občanov  reláciou v MR  na zákaz 

parkovania  osobných aut  na Čergovskej ulici na okraji  miestnej komunikácie. 
 
 

7.  Diskusia 

 V diskusii nevystúpil  nikto z poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
8.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 6 poslancov, 0 proti). 
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9.   Záver 
 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

                                           
                  ............................................................ 

                          Ing. Jozef Semanek 
 

 

Overovatelia zápisnice:   Marián Kozma                               ...............................................              

                                         Peter  Majirský                                     ............................................... 


