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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  27. novembra 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 

  7.  Peter Majirský, poslanec OZ 

  8.  Mgr. Ľubomír Kapec, 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.  Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 
  4.  Návrh rozpočtu na rok 2021 
  5.  Úprava rozpočtu  (škola, obec) 
  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 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 Marián Kozma  (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2020 

Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ so stavom plnenia rozpočtu k 30.9.2020. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie túto správu o plnení rozpočtu.  

4. Návrh rozpočtu na rok 2021 

       Obecné     zastupiteľstvo    berie   na vedomie   Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu  obce a zriadenej 
rozpočtovej organizácie,  ktorým  odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu.  Materiály k návrhu rozpočtu obce na rok 
2021 boli poslancom doručené k preštudovaniu  pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ  predložený 
návrh rozpočtu v sume 1 143 110,00 € v príjmovej a vo výdavkovej časti na rok 2021 bez výhrad schválili  (za 7 
poslancov, 0 proti). 
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5. Úprava rozpočtu (škola, obec) 

 Starosta obce predložil úpravu rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2020. OZ schválilo zníženie 

rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2020. Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 bol upravený rozpočet  ZŠ s MŠ 

a rozpočet obce k 30.11.2020 vo výške 29 170,00 € v príjmovej a výdavkovej časti.  Týmto RO bol navýščný rozpočet 

obce vo výške 52 717,67€  v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci OZ  uvedené rozpočtové opatrenie  schválili (za 7 

poslancov, 0 proti). 

6. Rôzne 

 V tomto bode starosta obce predložil poslancom OZ sťažnosti a žiadosti od občanov: 

- Milan Uličný – sťažnosť za rušenie nočného kľudu psom – poslanci OZ prejednali túto skutočnosť a berú túto 

sťažnosť za neopodstatnenú. 

- Jozef Choma – žiadosť o odkúpenie pozemku – poslanci OZ zaujme stanovisko na najbližšom zastupiteľstve 

k prípadnému predaju pozemku na odkúpenie pánom Jozefom Chomov až po predchádzajúcom preverení 

pomerov  na mieste pozemku. 

- František Sobek – žiadosť o oplotenie do obecnej časti oporného múru – poslanci OZ zaujmú stanovisko na 

nasledujúcom OZ, až po predchádzajúcom preverení žiadosti právnikom. 

- Katolícka jednota – žiadosť o fin. príspevok – poslanci OZ schválili žiadosť finančných prostriedkov vo výške 

150EUR pre členky katolíckej jednoty na kúpu darčekov pre Dom dôchodcov a KOR-GYM Hertník. 

- Mikuláš v obci – starosta obce predložil poslancom OZ návrh na Mikuláša v obci dňa 6.12.2020, ktorý príde 

na koči a vzhľadom k pandemickej situácii na Slovensku bude nosiť darčeky na koči ťahanom koňmi priamo 

domov k deťom po vopred určenej trase v čase od 12:30hodine. Poslanci OZ zároveň schválili balíčky pre 

deti vo výške 2,30EUR na osobu (dieťa do 15rokov). 

- Žiadosť o zmenu hranice OPNKP č. PU 10 – OZ poveruje starostu požiadať Pamiatkový úrad o úpravu 

hraníc ochranného pásma OP NKP, alebo požiadať o určenie podmienok na výstavbu rodinných domov. 

7. Návrh na uznesenie 

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

Záver 

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

ukončil. 

                                       
 

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

Overovatelia zápisnice:    

Mgr. Jozef Biľ                                     ...............................................     
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Marián Kozma                 ............................................... 


