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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  28. apríla  2020 

 

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. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

 

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

                          

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Vyhodnotenie fašiangového plesu 
  4.  Zhodnotenie hospodárenia za 1.Q rok 2020 
  5.  Koronakríza 
  6.  Úprava rozpočtu 
  7. Schválenie VZN 
  8. Rôzne 
  9.  Návrh na uznesenie 
10.  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 Slavomír Geralský 

a Marián Kozma  (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

3.  Vyhodnotenie fašiangového plesu 
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Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ vyhodnotením  Fašiangového plesu 2020, 

ktorý sa konal dňa 22. februára 2020 v sále KD so začiatkom o 19.00 hod.. Uvedenú a predloženú správu    poslanci     

obecného    zastupiteľstva  vzali na vedomie. 

 
 

4.  Zhodnotenie hospodárenia obce za 1.Q roku  2020 

  
V tomto bode programu starosta obce podal poslancom  obecného zastupiteľstva správu o priebehu prác v 

obci. Zároveň poďakoval sa za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva a tiež aj pracovníkom Obecného 

úradu. Správu starostu o   činnosti v v 1.Q roku 2020 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. 

  

5.  Koronakríza 

V súvislosti so vznikom pandémie ochorenia COVID 19 a na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111  11.3. 2020 podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID 19 na území 

Slovenskej republiky bol vydaný príkaz na vykonanie záchranných prác v obci a to:  

- Zabezpečenie ochranných pomôcok (rukavice, ochranné rúška, teplomer, dezinfekcia rúk) pre 

zamestnancov obecného úradu, klientov Domova Dôchodcov n. o. Hertník, občanov obce nad 70.rokov 

a príslušníkov DHZ v 1.fáze. 

- V 2. fáze a násl. Sú poskytované ochranné prostriedky – rúška aj všetkých občanom obce, umiestnené 

na vyžiadanie na Obecnom úrade 

- Zabezpečenie dezinfekcie priestorov obecného úradu, verejných priestranstiev a prevádzky OU 

- Pravidelné informovanie a vyzývanie občanov cez obecný rozhlas a web stránku obce  

- Evidencia príchodu občanov zo zahraničia a ich kontrola dodržiavania povinnej karantény 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obce počas koronakrízy. 

 

6.  Úprava rozpočtu   

Starosta obce predložil poslancom  OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020  zo dňa 31.03.2020 týkajúce sa 

úpravy rozpočtu  obce v príjmovej a výdavkovej časti v sume 53 154,78 € (parlamentné voľby, matričná dotácia, 

prenesené kompetencie, presun v rozpočtových položkách, zapojenie do rozpočtu nevyčerpaných prostriedkov z roku 

2019 pre ZŠ). OZ schválilo použitie rezervného fondu vo výške 20 000,-EUR na financovanie oplotenia miestneho 

cintorína. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020  tvorí prílohu tejto  zápisnice.   Poslanci OZ uvedené rozpočtové opatrenie  

schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

 

7. VZN o odpočinku v nedeľu v obci 
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 OZ na svojom zasadnutí dňa 28.4.2020 schválilo VZN obce č. 4/2020.  VZN sa týka činností, ktoré 

neumožňujú možnosť odpočinku v nedeľu. V nedeľu je zákaz na území a v intraviláne obce Hertník vykonávať práce, 

ktoré obťažujú spoluobčanov hlukom, a to najmä kosenie trávy, kríkov, zelene, pílenie dreva a brúsiace práce. Toto 

VZN nadobúda účinnosť od 1.6.2020. Výnimkou sú len havarijné stavy a nepredvídateľné udalosti, na ktoré OcÚ 

vydá súhlas. (za 7 poslancov, 0proti). 

 

 

8. Rôzne 

 Starosta obce v tomto bode programu oboznámil a predložil poslancom OZ žiadosti občanov obce 

- Mgr. Rastislav Kašprik - žiadosť o prešetrenie prevodu vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti  a uložilo starostovi obce zistiť z dostupných dokladov prešetrenie 

požiadavky a to v termíne do 20. 5. 2020 

- Mária Lazurová – žiadosť o výrub stromu – OZ súhlasí s výrubom stromu mimo vegetačného 

obdobia t.j. od 1. 10. 2020 do 30. 3. 2021 podľa zákonov SR. V tomto termíne 

poverení pracovníci Obecného úradu odstránia strom, resp. po dohode so žiadateľom 

ho odstráni žiadateľ. 

- Pavol Ondoš s manželkou – žiadosť o okdúpenie pozemku - schválilo žiadosť o odkúpenie 

pozemkov CKN 1178/2 a CKN 1174/14 v k.ú. Hertník. Cena odpredaja je 10EUR za 

1m². Zároveň požiadalo o doručenie Kúpnej zmluvy, ktorú podpíšu obe zúčastnené 

strany, t.j. kupujúci a predávajúci, ktorým je starosta obce Hertník.   

- František Szkorupský - žiadosť o prešetrenie oplotenia,: Dňa 13. 5. 2020 v čase 

o 17:00hod. príde na pozemok komisia pre verejný poriadok a posúdi daný stav 

a opodstatnenosť sťažnosti. Následne príjme obecné zastupiteľstvo rozhodnutie. 

- Peter Vaško – žiadosť o odpustenie stočného – OZ prerokovalo a schválilo rozhodnutie 

o odpustenie 50% platby za stočné z pôvodnej ceny. 

- Ľuboš Semanek – žiadosť o prešetrenie unikajúcej močovky – starosta obce a Miroslav Štefančin na 

osobnom stretnutí dospeli k rozhodnutiu – vlastník M. Štefančin si predmetné hnojisko 

prekryje a tým zníži objem zrážok, ktoré následne vtekajú do žumpy a taktiež 

zabezpečí vývoz žumpy. V súčasnosti je to jediné možné riešenie. 

 
 
9.  Návrh na uznesenie  

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

 
10.   Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

                                           
                  ............................................................ 
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                          Ing. Jozef Semanek 

 

Overovatelia zápisnice:   Slavomír Geralský                               ...............................................              

                                        Marián Kozma                ............................................... 


