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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  23. novembra  2021 

 

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. Peter Majirský, poslanec OZ 

7. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ 

8. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

 

Neprítomní: 

1. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, kontrolór obce 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Návrh rozpočtu na rok 2022 
  4.  Schválenie VZN pre ZŠ s MŠ /činnosť klubu a materskej školy/ 
  5.  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. Ľubomír Kapec  a Peter Majirský  (za 7 poslancov, 0 proti). 

3.  Rozpočet na rok 2022 

Starosta obce v tomto bode programu predložil  poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2022.Návrh 

rozpočtu poslanci pripomienkovali a ich pripomienky boli zapracované do samotného návrhu  (za 7 

poslancov, 0 proti). 
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 4.  Financovanie 

V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom návrh finančných pasiem na nákup 

potravín pre školu. Poslanci návrh prerokovali a formou VZN č. 4 schválili (za 7 proti  0) 

 

- V tomto bode predložil starosta predlženie PHSR obce do roku 2023, čo poslanci schválili (za 7 

poslancov, 0 proti). 

 

5.Rôzne 

- Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť IZ – KOR GYM Hertník o príspevok v sume 200,--

EUR pre klientov IZ KOR-GYM Hertník n.o. na nákup Vianočných darčekov. (za 7 poslancov, 0 

proti). 

- Starosta obce predložil žiadosť občana: Jozef Harčarufka, Hertník 254 o odpustenie 50% nákladov 

za stočné z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí. (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 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 

 

 

 

 

 

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

                                        Peter Majirský             ............................................... 


