ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 31. januára 2020
Prítomní:

Neprítomní:

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
Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ
Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce

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

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Príprava fašiangového plesu
VZN o zvoze TKO v obci
Zhodnotenie hospodárenia za rok 2019
Rôzne
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 Ing.
Tomáš Harčarufka (za 6 poslancov, 0 proti).
3. Príprava fašiangového plesu
Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ s návrhom na prípravu Fašiangového
plesu 2020, ktorý sa bude konať 22. februára 2020 v sále KD so začiatkom o 19.00 hod.. Cena vstupenky pre jednu
osobu bude 20,00 € a cena tombolového lístka bude 1,00 €. Cena lístka zahŕňa predjedlo, 2 x hlavné jedlo, fľaša
vína pre 2 osoby a káva. Jedlo bude pripravovať p. Peter Vaško. Do tanca bude hrať hudobná skupina DYNAMIC.
Uvedený návrh poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
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4. VZN o zvoze TKO v obci
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom VZN č. 2/2020 o úprave vývozu
komunálneho odpadu na území obce Hertník s účinnosťou od 1.3.2020.
Riadok
Zberné nádoby
Zberné nádoby
Počet osôb s trvalým
Cena nálepky na
120 l
240 l
pobytom, resp. prech.
nádobu
1
1 ks
1-5
zdarma
2
2 ks
6 - 10
zdarma
3
3 ks
10 a viac
zdarma
4
1 ks
6 – 10
zdarma
5
1 ks
1 ks
10 a viac
zdarma
6
1 ks
Naviac dokúpiť
30,- Eur
7
1 ks
Naviac dokúpiť
60,- Eur
Každá zberná nádoba musí byť označená nálepkou spoločnosti KOSIT. Tieto nálepky budú doručené domov okrem
tých, ktoré sú naviac /riadok 6 a 7/ a tie sa budú dokupovať na Obecnom úrade / 30,- resp. 60,- eur/.
Odpadové vrecia búdu odvezené len označené logom spoločnosti KOSIT. Vrecia budú na predaj na Obecnom
úrade. Cena jedného vreca je 1,50 eur. Žiadne iné vrecia pracovnici zberovej spoločnosti nezoberú. Toto VZN
nadobúda platnosť od 1.3.2020. Poslanci predložený návrh schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
5. Zhodnotenie hospodárenia obce za rok 2019
V tomto bode programu starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva správu o neuhradených
pohľadávkach k 31.12.2019. Zároveň zhodnotil prácu v roku 2019 a poďakoval sa za spoluprácu poslancom
obecného zastupiteľstva a tiež aj pracovníkom Obecného úradu. Podobne ako v minulom 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 o neuhradených pohľadávkach a správu o činnosti v roku 2019 zobrali poslanci obecného
zastupiteľstva na vedomie.
6. Rôzne
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili prijatie nového kontokorentného úveru vo výške 20.000,- EUR,
ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce a Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke s nulovou
úrokovou sadzbou (za 6 poslancov, 0 proti).
Starosta obce predniesol návrh na proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie,
ktorý bude zrealizovaný najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Poslanci predložený návrh
schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
Starosta obce predniesol návrh na ustanovenie ochranného pásma pohrebiska smerom na sever, najviac 50
m od pohrebiska. Poslanci predložený návrh schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
Starosta predniesol zámer predaja parciel C-KN 1178/2 a 1174/14 ostatné plochy podľa § 9 a) odst. 8 písm.
c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí pre prípad osobitného zreteľa, ktorý je dlhodobo užívaný vlastníkom susednej
nehnuteľnosti.
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Starosta obce predniesol návrh VZN č. 3/2020, v ktorom bude uvedená cena za požičania náradia. Poslanci
predložený návrh schválili (za 6 poslancov, 0 proti).
Starosta obce predniesol návrh zmluvy o prenájme medzi obcou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Kataríny
Alexandrijskej Hertník. Predmetom prenájmu je:
- pozemok C-KN 629 ostatná plocha o výmere 11.405 m2 a C-KN 631 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 328 m2 za cenu 0,01 EUR / m2. (117,33 EUR / ročne)
- pozemok C-KN 630 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2 a stavba so súpisným číslom 312 –
Kaplnka sv. Kríža za 1,- euro (slovom: jedno euro) ročne za celý prenájom. Poslanci predložený návrh schválili (za 6
poslancov, 0 proti).
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: Peter Majirský

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

Ing. Tomáš Harčarufka

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