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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  11.02.2022 

 

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. Peter Majirský, poslanec OZ 

6. Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ 

7. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

8. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, LLM, kontrolór obce 

 

Neprítomní: 

1. Marián Kozma, poslanec OZ 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu rokovania 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Plán prác v r. 2022 
  4.  Úprava rozpočtu (Základná škola) 
  5.  Rôzne (žiadosti) 
  6.  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 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 Peter Majirský  (za 6 poslancov, 0 proti). 

3.  Plán prác v r. 2022 

Starosta obce v tomto bode programu oboznámil poslancov OZ s postupom prác na výstavbe 

dielne pre ZŠ a taktiež predstavil plán prác na rok 2022. Oprava chaty, jej rozšírenie, dokončenie dielne 

a dokončenie zateplenie na Dome služieb. Ostatné práce sa budú odvíjať od financií a prísunu podielových 
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daní. Rozhodujúce bude aj zdražovanie energií. V pláne sú aj kultúrne podujatia po zmiernení 

protipandemických opatrení.  (za 6 poslancov, 0 proti). 

  

 4.  Úprava rozpočtu  – Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 

 Starosta obce predložil úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Hertník a tiež obce (za 6 poslancov, 0 proti). 

5. Rôzne  

- Hlavný kontrolór obce predniesol správu za minulý rok, ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie. 

Poslanci schválil plán na I. polrok 2022, ktorý predniesol hlavný kontrolór obce (za 6 poslanci, 0 

proti). 

- Starosta obce navrhol schváliť kontokorentný úver pre obec, ktorý by sa použil v prípade 

nepredvídateľných udalostí. Tento úver je bez poplatku, úrok začína plynúť až po začatí čerpania. 

K tomuto úveru hlavný kontrolór podpísal súhlasné stanovisko (za 6 poslanci, 0 proti). 

- Starosta obce predložil žiadosti Aleny Surmikovej a Marty Tvrznikovej rod. Surmikovej, ktoré žijú 

v ČR, o odpustenie poplatku za TKO (za 6 poslancov, 0 proti). 

- Starosta predložil stav pohľadávok, ktoré eviduje obecný úrad. Poslanci uložili starostovi poslať 

upomienky a po neuhradení pohľadávok dať na vymáhanie exekučnému úradu. 

- Starosta predniesol opravený návrh kúpnej zmluvy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, 

a.s, na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu“, ktorú poslanci schválili. (za 6 poslancov, proti 0) 

- Poslanec OZ Ing. Tomáš Harčarufka predniesol návrh o podaní žiadosti na zriadenie WIFI v obci 

v rámci výzvy WIFI pre Teba II. Poslanci tento návrh zamietli, nakoľko obec investovala do 

internetu a celá obec je pokrytá cez wifi – kábel (za 1 poslanec, 5 proti). 

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

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


