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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  04. júna  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. Marián Kozma, poslanec OZ 

7. Peter Majirský, poslanec OZ 

 

Neprítomní:  

1. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ – neospr. 

2. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce – ospr. 

 

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 6 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 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Financovanie 

Starosta obce v tomto bode programu predložil na vedomie poslancom OZ správu HK obce a odborné 

stanovisko HK  k záverečnému účtu obce za rok 2020, ktorým odporúča schváliť záverečný účet obce za rok 2020 

bez výhrad.  

Poslanci OZ boli oboznámení so záverečným účtom obce za rok 2020, ktorý bol bez výhrad s odporúčaním 

HK jednohlasne schválený.   
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Prítomní poslanci OZ boli oboznámení s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 34.650,71 

EUR. Tento prebytok bol upravený o nevyčerpané dotácie vo výške 21.244,47 EUR. Upravený prebytok vo výške 

13.406,24 EUR schválili na tvorbu rezervného fondu.  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

Starosta obce predstavil RO 3/2021 zo dňa 30.4.2021 v ktorom boli kapitálové nenormatívne finančné  

prostriedky na  prenesené kompetencie vo výške 5 000,00 EUR a kapitálové prostriedky na originálne kompetencie 

vo výške 1 000,00 EUR pre ZŠ s MŠ Hertník na nákup konvektomatu pre ŠJ.  

RO č. 4/2021 schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky v sume 

5 750,00 EUR  a na nákup konvektomatu do sály KD vo výške 6.802,08 EUR.  

- RO č. 5/2021 k 30.6.2021 schvaľuje finančné prostriedky na  nákup vybavenia pre Detské ihrisko –v časti 
obce – pri nákupnom stredisku vo výške 3 942,00 EUR.  

- RO č. 6/2021 k 30.6.2021, ktoré sa týka úpravy rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti obce a školy. 
Uvedené RO tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 

Uvedené rozpočtové opatrenia poslanci jednohlasne schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

 

V tomto bode programu poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2021 (za 6 poslancov, 0 

proti). 

 

 

 4.  Projekty a postupy prác obce 

V tomto bode programu starosta obce predložil členom OZ pripravované projekty, informácie a prípravy  

k prihláseniu obce do súťaže: „Dedina roka 2021“. Zároveň  predstavil  prítomným prípravy k 670. výročiu prvej 

písomnej zmienky obce Hertník. Prítomní poslanci uvedené zobrali na vedomie.  

 

 

  5.  Rôzne 

 

- Predaj pozemku – OZ schválilo predaj pozemku Slavomírovi Kohútovi, Beloveža 246 z LV 1730 na parcele 

E-KN 783/202 o výmere 188 m2. Podmienkou odkúpenia pozemku je urobiť geometrický plán tak, aby 

z parcely E-KN 783/202 zostalo na prístupovú cestu k rodinnému domu č. 25, čo je cca 6 m po predložení 

geometrického zamerania. Poslanci OZ tento návrh schválili (za 6 poslancov, 0 proti). 

- Václav Stodola – sťažnosť – OZ sa stotožňuje s názorom sťažovateľa Václava Stodolu a poveruje starostu 

obce na jednanie o zmieri a prípadne spevnenia oporným múrom na pozemky č. 402 a 405 (za 6 poslancov, 

0 proti) 

- Delimitácia parciel – Poslanci OZ schválili  žiadosť o delimitáciu parciel E-KN 830/104 o výmere 2260 m2, 

-  LV 136 a parcely E-KN 1218/2 o výmere 505 m2 a LV 325 zo Slovenského pozemkového fondu (za 6 

poslancov, 0 proti) 

- Cyklotrasa – prítomní poslanci OZ schválili vstup obce Hertník do Združenia Cyklotrasy (za 6 poslancov,  0 

proti) 

- Detské ihrisko – starosta obce predložil poslancov návrh na zakúpenie detského ihriska v časti obce – pri 
nákupnom stredisku vo výške 3 942,00 EUR. Tento návrh poslanci jednohlasne podporili a schválili 
prostriedky na nákup detského ihriska (za 6 poslancov, 0 proti). 
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- Občan nahlásený na TP obce – poslanci berú na vedomie informáciu o prebývaní občana – bezdomovca, 
nahlásenom na TP obec – Petra Kmeca na cudzom pozemku.  

 
 
7.  Návrh na uznesenie  

Zapisovateľ zasadnutia prečítal návrh na uznesenie, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili               
(za 6 poslancov, 0 proti). 

 
 
 
 
8.   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             ............................................... 


