ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 12. februára 2021
Prítomní:
1. Ing. Jozef Semanek, starosta obce
2. MUDr. Štefan Harčarufka, zástupca starostu obce
3. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ
4. Slavomír Geralský, poslanec OZ
5. Ing. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ
6. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ
7. Marián Kozma, poslanec OZ
8. Peter Majirský, 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. Financovanie
4. Správa majetku VVS
5. Zameranie kontrolnej činnosti HK obce
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 Slavomír Geralský
a Marián Kozma (za 7 poslancov, 0 proti).
3. Financovanie
Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ s návrhom na prijatie kontokorentného
úveru vo výške 20 000,--EUR (slovom: dvadsaťtisíceur.), ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu
s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, ktorý bude použitý na financovanie prevádzky obce. Uvedený
návrh poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti).
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4. Správa majetku VVS
V tomto bode programu starosta obce predložil Zmluvu o výkone správy majetku medzi obcou Hertník a VVS, a.s.
v prevádzkovaní majetku vlastníka postavený v rámci stavby Hertník – Podčergovský skupinový vodovod v obci
Hertník. (za 7 poslancov, 0 proti).
5. Zameranie kontrolnej činnosti HK obce
V tomto bode programu starosta obce podal slovo Hlavnému kontrolórovi obce aby predniesol poslancom
obecného zastupiteľstva správu o zameraní kontrolnej činnosti obce na I.polrok 2021, ktorú zobrali poslanci
obecného zastupiteľstva na vedomie a zámer schválili. (za 7 poslancov, 0 proti)

6. Rôzne
-

František Sobek, Hertník 10 – žiadosť o oplotenie do obecnej časti oporného múru – po predchádzajúcom
preverení žiadosti právnikom, bolo členmi OZ odsúhlasené stanovisko JUDr. Stanislava Suletyho k montáži
plota na oporný múr pri dome č. 10 (Sobek Albert, Sobeková Anna). Následným šetrením a dohodou OZ
schválilo osadenie plotových dielov na oporný múr (za 7 poslancov, 0 proti)

-

Ing. Tomáš Harčarufka – žiadosť o dopustenie nájomného za Chata Koliba – z dôvodu pandémie
a predlžovania núdzového stavu ako aj protiepidemiologických opatrení, poslanci OZ schválili žiadosť
a odpustenie nájomného za Chatu Koliba v období od 1.1.2021 do 30.4.2021 (za 6 poslancov, 1 sa zdržal, 0
proti).

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

Overovatelia zápisnice: Slavomír Geralský

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

Marián Kozma

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