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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  25. septembra 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.  Marián Kozma, poslanec OZ  

                      6.  Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

                         

Neprítomní:     Peter Majirský, Mgr. Ľubomír Kapec, Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia 
3. Mesiac úcty k starším 2020 
4. Úprava rozpočtu (škola, obec) 
5. Práce v obci, plán do konca roka 
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie 
8. 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 5 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 Ing. Tomáš 

Harčarufka a Marián Kozma  (za 5 poslancov, 0 proti). 

3. Mesiac úcty k starším 

Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ so stavom pandemických opatrení, ktoré vzali 

členovia OZ na vedomie a zrušili posedenie s dôchodcami. Zároveň k úcte starším schválili dar pre dôchodcov 

v hodntoe 4,00EUR (za 5 poslancov, 0 proti) 

4. Úprava rozpočtu (škola, obec) 

 OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2020 k 30.9.2020 RO č.3 vo výške 14 861,97 EUR  (za 5 poslancov, 0 

proti) 
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5. Práce v obci a plán do konca roka 

 Starosta obce predložil správu prác uskutočnených v obci a zároveň predložil stav a plán práce do konca 

roka 2020. OZ berie túto správu na vedomie. 

6. Rôzne 

 V tomto bode sa prejednávala výška stravného Domova dôchodcov v obci Hertník. OZ uložilo starostovi 

obce overiť dôvod navýšenie poplatku za stravné v Domove dôchodcov v Hertníku. 

Starosta obce predložil OZ informáciu o možnosti poskytnutia pôžičky z ministerstva financií vo výške 22 722 EUR 

pre obec Hertník. OZ schválilo bezúročnú pôžičku vo výške 22 722 EUR pre výpadok dane z príjmov fyzických osôb 

za rok 2020 . (za 5 poslancov, 0 proti) 

7. Návrh na uznesenie 

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 5 poslancov, 0 proti). 

 

Záver 

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

ukončil. 

                                       
 
 

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

Overovatelia zápisnice:    

Ing. Tomáš Harčarufka                               ...............................................     

 

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


