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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  29. júna  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 

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

 

                         

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 
  4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 
  5.  Stav prác v obci za I. polrok 2020 
  6.  Príprava kolaudácie Hasičskej zbrojnice 
  7.  Rôzne 
  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 Mgr. Jozef Biľ  

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

 

3.  Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo  bolo oboznámené so správou hlavného kontrolóra obce Hertník, ktorý predložil 

odborné stanovisko k záverečnému účtu obce a odporučil schváliť záverečný účet za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo na vedomie odborné stavisko k záverečnému účtu obce, vzalo na vedomie 

odporúčanie hlavného kontrolóra a schvaľuje záverečný účet za rok 2019 bez výhrad. 
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4. Schválenie záverečné účtu obce za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet  a hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. Členovia 

obecného zastupiteľstva boli oboznámení s prebytkom hospodárenia na záverečnom účte vo výške 54 155,24EUR, 

ktorý schválili na použitie a tvorbu rezervného fondu v plnej výške. (za 7 poslanci, 0 proti) 

  
5.  Stav prác v obci za I. polrok 2020 

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

v obci za 1. polrok 2020. Zároveň poďakoval sa za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva a tiež aj 

pracovníkom Obecného úradu. Správu starostu o   činnosti 1. polroku roku 2020 zobrali poslanci obecného 

zastupiteľstva na vedomie. 

  

6.  Príprava kolaudácie Hasičskej zbrojnice 

Starosta obce predložil poslancom  OZ správu o príprave slávnostného odovzdania Hasičskej zbrojnice 

obce Hertník, ktoré sa bude konať dňa 11.7.2020 o 14:00 hod.. 

 

7. Rôzne 

 Starosta obce v tomto bode programu oboznámil a predložil poslancom OZ zámer predaja pozemkov na 

Čergovskej ulici a vytvorenie geometrického plánu. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie  č. 2/2020 zo dňa 29.6.2020 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra obce Hertník o kontrolnej činnosti za 

rok 2019. 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hertník na I. polrok 

2020. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámeny parciel E-KN 91/3 záhrada o výmere 7m2, E-KN 90/2 záhrada 

o výmere 3m2 a E-KN 92/202 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Hertník, 

086 42  Hertník 162, IČO: 00322024, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Semanekom  za parcelu C-KN 813/1 

zastavaná plocha a nádvoria o výmere 25m2, ktorá je vo vlastníctve Štefančin Martin, rod. Štefančin, nar. 

20.04.1995, r. č. 950420/8813, bytom 086 42  Hertník 151 a Štefančin Dominik, rod. Štefančin, nar. 25.11.1997, r. č. 

971125/6390, bytom 086 42  Hertník 151, každý v ½ k celku.  

Podľa § 9,  odst.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obci pre prípad osobitného zreteľa. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je výstavba obecnej komunikácie na zamenených nehnuteľnostiach. 

Zámena bola schválená 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

 

9.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 7 poslancov, 0 proti). 
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10.   Záver 
 Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

                                           
 
 

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

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

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


