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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  9. januára 2020 

 

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.  Tomáš Harčarufka, poslanec  OZ 

                     6.  Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec  OZ 

        7. Marián Kozma, poslanec OZ  

        8. Peter Majirský, poslanec OZ 

 

Neprítomný:     Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce  

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Správa starostu obce za rok 2019 
  4.  Diskusia 
  5.  Návrh na uznesenie 
  6.  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 7 poslancov, 0 proti). 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       Za zapisovateľku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola schválená p. Monika Ciglariková a za 

overovateľov  zápisnice   boli   jednohlasne    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva  Mgr. Jozef Biľ a Peter 

Majirský   (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Správa starostu obce za rok 2019 

V tomto bode programu starosta obce  zhodnotil  prácu v roku 2019 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 2019, ktorý bol doručený do každej domácnosti. V spravodaji je stručne 

zhodnotená  práca starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2019. Uvedený spravodaj tvorí prílohu 

tejto zápisnice. Správu starostu obce o činnosti v roku 2019 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. 

 4.  Diskusia 

V ďalšom  bode programu starosta obce oboznámil prítomných občanov s plánom prác na rok 2020. 

➢ oprava oplotenia na cintoríne I. etapa 
➢ chodník na cintoríne (od parkoviska pri ceste na Podstavenec ku domu nádeje) 
➢ výstavba technickej učebne pri škole 
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➢ zateplenie Domu služieb a výmena okien (2. Časť)  
➢ oprava strechy na Kaplnke sv. Kríža na cintoríne 
➢ dokončenie fasády na Požiarnej zbrojnici (farba) 
➢ rekonštrukcia šatní a miestnosti v sále KD (zadná časť za javiskom) 
➢ pokračovať v rozširovaní ciest v obci 
➢ Kultúrne a spoločenské akcie: 9.1.2020 Verejná schôdza, 11.1.2020 Obecná zabíjačka, 15.2.2020 Prechod 

Čergovom, 22.2.2020 Fašiangový ples, 17.5.2020 Deň matiek, 24.6.2020 Jánska vatra, 26.7.2020 Anna Bál, 
17.10.2020 Stretnutie s dôchodcami, 6.12.2020 Mikuláš, 20.12.2020 Vianočný koncert, 27.12.2020 Divadelné 
predstavenie a 31.12.2020 Silvestrovská kapustnica.  

Plán činnosti na rok 2020, predložený  starostom obce  zobrali poslanci na vedomie. 
 

• Ďalej v diskusii vystúpil Jozef Kapec č. d. 19 s požiadavkou osloviť futbalistov, aby nastúpili do súťaže.  
Starosta obce prítomným  oznámil, že na schôdzu FK, ktorá sa konala 21.4.2019 bolo pozvaných 27 
chlapcov. Prišlo iba 13 chlapcov a do dvoch týždňov sa vyjadrilo 6 z nich, že nemajú záujem hrať futbal. So 
7 chlapcami sa futbal hrať nedá. Po materiálnej stránke je možnosť hrať futbal ihneď.  

 

• Rastislav Kohút, č. d.  81 -  cesta ku cintorínu od Čergovskej ulice je nedomyslená – neprehľadná zákruta.  
Starosta obce vysvetlil, že na tejto ceste sa nič nezmenilo, len sa znížila výška kopca. Je tam chodník 
a požiadame okresný dopravný inšpektorát o riešenie tejto situácie po odbornej stránke (pravidlá cestnej 
premávky). 
 

•  Peter Ciglarik, č. d. 334 – zlá manipulácia s odpadovými nádobami – ostávajú poškodené. 
Starosta obce sľúbil prerokovanie danej veci s vývozcom odpadu a zjednanie nápravy, aby sa to dalo na 
pravú mieru. V prípade opakovania sa týchto nedostatkov, treba to ohlásiť na Obecný úrad a budeme 
postupovať v zmysle zmluvy o vývoze odpadu.  

 
5.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 7 poslancov, 0 proti). 

6.  Záver 
Zástupca starostu obce MUDr. Štefan Harčarufka poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí  

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 
 
   
 

 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Jozef Biľ                                           ...............................................              

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


