ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 13. decembra 2019
Prítomní:

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

Neprítomní: Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ

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

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie rozpočtu na rok 2020 a roky 2021-2022
Schválenie VZN
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 6 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 Peter Majirský
a Slavomír Geralský (za 6 poslancov, 0 proti).

3. Schválenie rozpočtu na rok 2020 a roky 2021-2022
Vzhľadom na to, že stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo k navrhovanému rozpočtu obce a zriadenej
rozpočtovej organizácie na rok 2020 a roky 2021 a 2022 kladné a že do 15 dn od zverejnenia rozpočtu neboli
podané žiadne pripomienky poslanci OZ rozpočet obce a zriadenej rozpočtovej organizácie na rok 2020 a roky 2021
a 2022 bez výhrad schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
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4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Odpady
Návrh VZN a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 22.11.2019. Keďže do 15 dní od prerokovania neboli vznesené
k uvedenému VZN žiadne pripomienky starosta obce dal návrh na schválenie.
Poslanci OZ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Hertník jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
5. Návrh VZN o úprave vývozu komunálneho odpadu
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom VZN o úprave vývozu komunálneho odpadu podľa
ktorého musia byť všetky zberné nádoby na odpad označené nálepkou spoločnosti KOSIT a tiež aj vrecia na odpad
budú označené logom spoločnosti KOSIT a bude si ich možné zakúpiť na Obecnom úrade v cene 1 ks/1,50 € .
Žiadne iné vrecia pracovníci zberovej spoločnosti nezoberú. Uvedený návrh VZN o úprave vývozu komunálneho
odpadu poslanci OZ jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
6. Rôzne
Poslanci OZ neschválili žiadosť Mgr. Veroniky Kašperovej, Hertník č. 121 na nákup kalamitného ihličnatého
dreva z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií (za 6 poslancov, 0 proti).
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú pomoc v sume 500,00 € pre p. Minarovičovú Katarínu z bytovky
na Mukačevskej ulici v Prešove postihnutú výbuchom plynu (za 6 poslancov, 0 proti.
Poslanci schválili úpravu doby a výšky nájmu nebytových priestorov chata „Koliba“. Poslanec Ing. Tomáš
Harčarufka v zmysle článku 6 ods.1 Zákona o ochrane verejného záujmu, dopredu upozornil, že hlasovať nebude,
lebo sa jedná o osobný záujem (za 5 poslancov, 1 sa zdržal).
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).
9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
............................................................
Ing. Jozef Semanek

Overovatelia zápisnice: Peter Majirský

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

Slavomír Geralský

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

