
 

Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v  Hertníku 

konaného dňa 5. decembra 2018 

 
Prítomní :         novozvolený starosta obce -  Ing.  Jozef Semanek 

                           zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Jozef  Biľ 

         Slavomír Geralský 

         MUDr. Štefan Harčarufka 

         Tomáš Harčarufka 

         Mgr. Ľubomír  Kapec 

         Marián Kozma 

  Peter Majirský 

     

                            Predsedníčka  miestnej volebnej komisie – Mária Harčarufková 

   

Ďalší prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia:   

1/ Otvorenie zasadnutia 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

3/  Oznámenie  výsledkov volieb starostu a volieb poslancov do OZ a odovzdanie  

     osvedčení o zvolení 

4/  Zloženie sľubu starostu 

5/  Zloženie sľubu poslancov 

6/  Príhovor  starostu 

7/  Zriadenie  komisií, voľba ich predsedov a členov 

8/  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

      záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

      a voľba jej členov 

9/   Schválenie  poslanca  OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ  

      v súlade so znením § 12 zákona  o obecnom zriadení 

          10/   Schválenie  sobášiacich v zmysle § 4ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

          11/  Určenie platu starostu obce 

          12/  Diskusia 

          13/  Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 Ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva  v Hertníku  zahájil starosta  Ing. 

Ing. Jozef Semanek. Privítal novozvolených poslancov v obecného zastupiteľstva a ostatných 

prítomných.  

 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta obce  Ing. Jozef Semanek  p. Evu Geralskú 

a za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Biľa a Slavomíra Geralského, poslancov OZ. 

S uvedeným návrhom súhlasili všetci poslanci. 
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3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Harčarufková  oboznámila  

prítomných  s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. 

novembra 2018. 

 V obci Hertník  bolo v zozname voličov  zapísaných  844 voličov, pričom volieb sa 

zúčastnilo 513 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov  odovzdaných pre  voľbu starostu 

obce bol 508 a počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva bol 501. 

 Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Semanek, NOVA, SNS a KDH s počtom 

platných hlasov 478. 

Kandidát na starostu obce JUDr. František Sobek získal počet 30 hlasov. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva: 

Slavomír Geralský, NOVA, 388 platných hlasov  

MUDr. Štefan Harčarufka, NOVA, 379 platných hlasov 

Ing. Tomáš Harčarufka, NOVA, 338 platných hlasov 

Mgr. Jozef Biľ, NOVA, 333 platných hlasov  

Mgr. Ľubomír Kapec, NOVA, 305 platných hlasov  

Marián Kozma, NOVA, 292 platných hlasov  

Peter Majirský, NOVA,  253 platných hlasov 

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

Ing. Jozef Bogdan, SNS,  227 platných hlasov 

Róbert Semanek, SNS, 165 platných hlasov 

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Novozvolený starosta obce Ing. Jozef Semanek zložil  zákonom predpísaný sľub 

starostu obce a potvrdil ho svojim podpisom.  

 

5. Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného  obecného zastupiteľstva 

 Novozvolený starosta obce prečítal  zákonom  predpísaný sľub poslancov obecného  

zastupiteľstva. Zloženie sľubu poslanci potvrdili svojimi  podpismi a prevzali od starostu obce 

osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

6. Vystúpenie starostu obce 

 Po zložení sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa ku všetkým 

prítomným prihovoril novozvolený starosta obce Ing. Jozef Semanek, ktorý stručne zhodnotil 

prácu za  uplynulé volebné obdobie a poďakoval sa všetkým  za prejavenú dôveru  vo 

voľbách a tiež aj za pomoc a činnosť pri  jeho práci v uplynulom volebnom období s vierou, 

že volebný program s prispením  všetkých občanov sa mu  podarí splniť. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva  

    -  schválenie overovateľov zápisnice       

 Novozvolený starosta obce  prečítal poslancom  program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Uvedený program  bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov a tiež 

boli schválení aj overovatelia zápisnice Mgr. Jozef Biľ a Slavomír Geralský.  
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8. Menovanie  zástupcu starostu 

 Ing. Jozef Semanek  novozvolený starosta obce menoval za svojho zástupcu MUDr. 

Štefana  Harčarufku, poslanca OZ. 

 

9.  Poverenie  poslanca zvolaním  a vedením  zasadnutí OZ  v prípadoch  podľa § 12 ods.      

2  prvá  veta,   ods.  3  tretia  veta,  ods.  5  tretia  veta   a  ods.   6  tretia  veta   zákona  č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

 Starosta obce poveril  zvolaním a vedením zasadnutí OZ   vo vyššie uvedených 

prípadoch  zástupcu starostu obce MUDr. Štefana Harčarufku . 

          

10. Schválenie  sobášiacich poslancov, určenie sobášneho dňa a miesta na sobášenie 

 

 Za sobášiaceho  bol navrhnutý okrem starostu obce Ing. Jozefa  Semanek,  ktorému 

funkcia vyplýva zo zákona aj poslanec OZ MUDr. Štefan Harčarufka. Miestom sobášenia 

bude obradná sieň Obecného úradu Hertník a dňom sobášenia   štvrtok a sobota.  Tento návrh 

bol poslancami jednohlasne schválený. 

 

11. Voľba predsedov a členov komisií zriadených pri OZ 

 

 Starosta  v tomto bode predložil  návrh na zriadenie komisií a ich členov. 

Komisia ochrany verejného záujmu  

Marián Kozma, predseda komisie 

Peter Majirský , člen komisie 

Slavomír Geralský  - člen komisie 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 

 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného 

a vodného hospodárstva 

Mgr. Ľubomír Kapec, predseda komisie 

Tomáš Harčarufka, člen komisie 

Marián Silvaši, člen komisie 

Václav Choma,  člen komisie 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 

 

Komisia školstva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti 

MUDr. Štefan Harčarufka, predseda komisie 

Marián Kozma, člen komisie 

Mgr. Zuzana Jurčišinová, členka komisie 

Mgr. Mária Sekerčáková, členka komisie 

Ladislav Kurty, člen komisie 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 

 

Komisia financií, správy majetku a výstavby 

Mgr. Jozef Biľ, predseda komisie 

Ing. Jozef Bogdan, člen komisie 

Ing. Václav Kunec, člen komisie 

Monika Ciglariková, členka komisie 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 
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Komisia pre šport a kultúru 

Peter Majirský, predseda komisie 

Miroslav Kozáček, člen komisie 

Jozef Kapec, člen komisie 

Slavomír Geralský, člen komisie 

Pavol Silvaššy, člen komisie 

 

S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci 

 

 

12. Určenie platu starostu obce v rozsahu  úväzku určeným Obecným zastupiteľstvom 

 

 Samotnému  schváleniu platu  predchádzalo určenie rozsahu výkonu funkcie  starostu 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994. Rozsah výkonu funkcie bol schválený  na zasadnutí  

obecného zastupiteľstva 6.  júla  2018.  V Hertníku je to plný úväzok a minimálna výška platu 

starostu  predstavuje 2,20 násobok priemernej  mzdy v národnom hospodárstve SR. 

Zastupiteľstvo môže navýšiť  túto mzdu od 0 do 60 %.  Starosta  obce Ing. Jozef Semanek 

navrhol  mzdu bez navýšenia. 

 

 

13. Diskusia 

 

Starosta  obce Ing. Jozef Semanek, otvoril diskusiu. Nikto z prítomných sa do diskusie 

neprihlásil. 

 

14. Záver 

 

 V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť na tomto zasadnutí  

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

          Ing. Jozef Semanek 

                                         starosta obce 
 
 
 
 
    Overovatelia zápisnice 
 
 
 
 
.................................................                                                    ................................................ 
           Mgr. Jozef Biľ                                                                               Slavomír Geralský  


