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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  17. decembra  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 

 

Neprítomný: 

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

 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia 
  3. Správa hlavného kontrolóra  
  4.  Schválenie rozpočtu na rok 2022 
  5.  Úprava rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ 
  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 Mgr. Jozef Biľ a Slavomír Geralský  (za  7 poslancov, 0 proti). 
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3.  Správa hlavného kontrolóra  

Starosta obce prečítal poslancom OZ správu hlavného kontrolóra, ktorý svoju neprítomnosť na 

zasadnutí ospravedlnil.  Uvedenú správu podľa Z. č. 502/2002 čl. 5   za 2. Q. a 3. Q.  roku 2021 a zároveň 

aj zámer kontrolnej činnosti za obdobie október až december 2021 prítomní poslanci OZ vzali na vedomie.  

 

 

 

 

 4.  Schválenie rozpočtu na rok 2022 

Starosta obce prečítal poslancom OZ súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

na rok 2022, ktoré poslanci zobrali na vedomie. Keďže k zverejnenému návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky, ani zmeny, tak rozpočet vo výške 1.151.945,- EUR v príjmovej a výdavkovej časti  bol 

jednohlasne schválený. Rozpočet na roky 2023 a 2024 vzali na vedomie. (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

 

5. Úprava rozpočtu   

  

 Predsedajúci rokovania predniesol poslancom úpravu rozpočtu obce a zriadenej RO, kde boli 

predložené rozpočtové opatrenia č. 9 k 30.11.2021 a č. 10 a č. 11 k 31.12.2021. RO č. 9 zahŕňa navýšenie 

normatívu pre ZŠ s MŠ (normatív, odmeny podľa KZ, stabilizačné odmeny, navýšenie prev. nákladov), 

zvýšenie príspevku pre MŠ a zníženie fin. prostr. na vzdelávacie poukazy. RO č. 10 zahŕňa dofinancovanie 

os. nákladov, odmeny podľa Dodatku č. 1 KZ, na špecifiká – testovanie, OOP, prenájom telocvične 

a presun medzi jednotlivými položkami. RO č. 11 zahŕňa presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu 

obce, nákup chladiaceho zariadenia do Domu nádeje vo výške 5.820,- EUR,  plechová garáž ČOV 1.180,- 

EUR a nákup rozvádzača pre ČOV vo výške  2.910, - EUR / 1. splátka.  (za 7 poslancov, 0 proti) 

 

6.Rôzne 

- TH Commerce s.r.o. – Ing. Tomáš Harčarufka – žiadosť o odpustenie nájmu – z dôvodu pandémie 

poslanci schválili odpustenie nájmu za Chatu Koliba od 1.12 2021 do 31.3.2022. . (za 6 poslancov, 

1 sa zdržal hlasovania, 0 proti). 

 

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie dovolenky za rok 2020 starostovi obce Ing. Jozefovi 

Semanekovi v počte 14 pracovných dní. Dovolenka bude preplatená v mzde za mesiac December 

2021. ( za 7 poslancov, 0 proti) 

 

- Starosta informoval poslancov o stave prác v obci v súčasnosti, o platbách za jednotlivé práce 

a tiež o pláne na rok 2022 v oblasti výstavby, opráv a tiež o žiadostiach na niektoré projekty a výzvy 

v samospráve. (za 7 poslancov, 0 proti) 
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-  

 
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. Jozef Biľ                           ...............................................              

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


