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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  26. júla  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 

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.  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 Mgr. Ľubomír Kapec  

a Slavomír Geralský  (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Financovanie 

Starosta obce v tomto bode programu predložil  poslancom OZ záznam o finančnej kontrole podľa Zák .č. 

502/2001  za obdobie apríl – jún 2021, ktorý poslanci zobrali na vedomie a zároveň schválili plán kontrolnej činnosti 

na 2. polrok 2021  (za 7 poslancov, 0 proti). 

Starosta obce predstavil RO 4/2021 k 30.6.2021, v ktorom je presun položiek použitia rezervného fondu  

(traktorová kosačka, konvektomat a strecha Dom Služieb. RO č. 5/2021 presúva finančné prostriedky v rámci 

kapitálového rozpočtu na výstavbu detského ihriska (5.500,-). RO č. 6/2021 zahŕňa úpravu položiek v príjmovej aj vo 

výdavkovej časti. Výsledkom je navýšenie rozpočtu o 1.689,23 EUR. Uvedené rozpočtové opatrenia poslanci 

jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 0 proti) a tvoria prílohu tejto zápisnice.  
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V tomto bode programu starosta predložil poslancom OZ účet v RM-S Market o.c.p., a.s. 

https://www.jellyfishocp.sk/  a navrhol prevod cenných papierov na RM-S depozit spoločnosti Ekočergov, a.s. 

Poslanci návrh predaja cenných papierov jednohlasne schválili. (za 7 poslancov, 0 proti) 

 

 

 

 4.  Projekty a postupy prác v obci. 

V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom OZ  prípravy k 670. výročiu prvej písomnej 

zmienky o obci Hertník, ktoré sa má uskutočniť 1.8.2021. (za 7 poslancov, 0 proti). 

Zároveň sa poslanci OZ dohodli na cene publikácie o obci Hertník a schválili jej predaj vo výške 8,--EUR za 

kus. (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

5.Rôzne 

- Parkovanie v obci – poslanci OZ  ukladajú starostovi obce  zistiť a pripraviť návrh VZN o zákaze parkovania   

na verejných priestranstvách a chodníkoch v obci Hertník, aby to bolo v súlade s legislatívou SR (za 7 

poslancov, 0 proti). 

- Predaj CKN 1193/11 – starosta obce predstavil poslancom OZ zámer predaja parcely CKN 1193/11, ktorý 

poslanci jednohlasne schválili (za 7 poslancov, 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, pozval ich na oslavy 670.výročia obce 

Hertník  a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr.  Ľubomír Kapec                ...............................................              

                                        Slavomír Geralský             ............................................... 

https://www.jellyfishocp.sk/

