ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku
konaného 16. apríla 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. Projekty obce a postupy prác v obci
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. 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 Tomáš Harčarufka
a Marián Kozma (za 7 poslancov, 0 proti).
3. Financovanie
Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ s návrhom pre použitie rezervného fondu na
položky:, dielňa pre školu vo výške 23 000,--EUR, strecha na ubytovni (Dome služieb) vo výške 20 000,---EUR.
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh podporili v prednesenej výške. Zároveň schválili rozpočtové opatrenie (RO)
1/2021 a RO 2/2021 k 31.3.2021 na rok 2021, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Na základe zverejnených výsledkov
schválených dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na konvertomat poslanci OZ schválili aj RO č.
3/2021 k 30.4.2021 vo výške 5 000,--EUR a financovanie z vlastných zdrojov dofinancovanie konvertomatu vo výške
1 000,--EUR. Tieto návrhy poslanci obecného zastupiteľstva
jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0
proti).
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4. Projekty a postupy prác obce
V tomto bode programu starosta obce predložil členom OZ podané projekty pre obec Hertník na rok 2021
a zároveň ich oboznámil s postupom a plánom prác na rok 2021. Poslanci ich vzali na vedomie (za 7 poslancov, 0
proti).
5. Rôzne
-

-

Ubytovňa – Po uskutočnenej rekonštrukcii Domu služieb (Turistická ubytovňa), poslanci OZ prijali návrh
zvýšenia ceny za noc pre ubytovaných hostí vo výške 8,00EUR/osoba/noc v lete a 10,00EUR/osoba/noc
v zimnom období. Poslanci OZ tento návrh schválili (za 7 poslancov, 0 proti).
Starosta predniesol návrh na vstup obce Hertník do Občianskeho združenia Podčergovskej doliny
(cyklotrasy)– poslanci tento návrh schválili (za 7 poslancov, 0 proti)
Realizácia vodovodu – Poslanci OZ schválili realizáciu vodovodu od č. domu 95 František Harčarufka, po
parcelu CKN 982 v. k. ú. Hertník dĺžka cca 180 m.....(za 7 poslancov, 0 proti)
Ing. Tomáš Harčarufka – žiadosť o zmenu subjektu z fyzickej osoby na právnickú osobu a návrh dodatku
k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 3.7.20214 (za 6 poslancov, 1 sa zdržal, 0 proti)
Na základe podnetu a iniciatívy OZ VLK podporujeme jeho snahu o zaradenie časti Čergovského pohoria do
5.pásma ochrany ( územie okolo potoka Veska po pravej aj ľavej strane vo výmere cca 540 ha.)

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: Tomáš Harčarufka

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

Marián Kozma

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