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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  06.05.2022 

 

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. Marián Kozma, poslanec OZ 

 
Neprítomný: 

1. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, LLM, kontrolór obce 
 
Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu k 31.3.2022 (Základná škola) 
  4.  Čerpanie rozpočtu I. štvrťrok 2022 
  5.  Schválenie záverečného účtu obce 
  6.  Príprava oslavy Deň matiek 
  7.  Rôzne 
  8.  Návrh na uznesenie 
  9 . 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 Slavomír Geralský  a Marián Kozma  (za 7 poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu k 31.3.2022 (Základná škola) 
 
Starosta predložil a vysvetlil úpravu rozpočtu č. 2 zo dňa 31.3.2022, kde boli vrátky za energie, 

nákup stoličiek a nábytku na OÚ a tiež platby za ubytovaných a stravovaných Ukrajincov.  (za 7 poslancov, 
0 proti). 
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 4.  Čerpanie rozpočtu I. štvrťrok 2022  
 

Starosta oboznámil poslancov s čerpaním rozpočtu za I. štvrťrok 2022 a tiež s príjmom z 
podielových daní do rozpočtu, ktoré sú hlavným príjmom. (za 7 poslancov, 0 proti) 

 
5. Schválenie záverečného účtu obce 
 
 Starosta prečítal stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý sa ospravedlnil a stanovisko poslal emailom. 
Potom starosta prečítal a vysvetlil obsah záverečného účtu za rok 2021 a upozornil ich na dôležité čísla 
a hospodárenie obce, ktorý poslanci schválili bez výhrad. 
(za 7 poslancov, 0 proti) 
 
6.  Príprava oslavy Deň matiek  
 

Starosta oboznámil poslancov s priebehom a prípravami oslavy Dňa matiek (8.5.2022). Navrhol 
rozdelenie úloh pre poslancov a tiež boli schválené darčeky pre matky (káva a gerbera) a po skončení 
programu ZŠ s MŠ a DFS malé občerstvenie (káva a zákusok). Poslanci zobrali na vedomie navrhované 
povinnosti. (za 7 poslancov, 0 proti). 

 
7.   Rôzne 
 
 V bode rôzne starosta oznámil poslancom, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku ZŠ 
s MŠ Hertník, nakoľko končí funkčné päťročné obdobie. 

- Bola prejednaná sťažnosť Kohúta Jozefa č. 272 ohľadom poškodenej popolnice. 
- Na základe doplnenia žiadosti o rekonštrukciu ozvučenia, osvetlenia sály KD bolo potrebné doložiť 

uznesenie o tom, že obec má finančné prostriedky na 5 % spoluúčasť na projekte, poslanci túto 
skutočnosť odsúhlasili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 

8. Návrh na uznesenie 
 

Zapisovateľ prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslanci schválili (za 7 poslancov, 0 proti). 
 

9. Záver 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 
 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Slavomír Geralský                ...............................................          
     
                                        Marián Kozma                       ............................................... 


