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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  01.07.2022 

 

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. Marián Kozma, poslanec OZ 

 
Neprítomný: 

1. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, LLM, kontrolór obce 
2. Mgr. Jozef Bilľ 

 
Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu k 30.06.2022 (Základná škola + OcÚ) 
  4.  Schválenie úväzku starostu a počet poslancov na obdobie 2022-2026 
  5.  Príprava kultúrneho leta a Anna bál 
  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 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 Slavomír Geralský  a Mgr. Ľubomír Kapec.  (za 6 poslancov, 0 proti). 

3. Úprava rozpočtu k 30.06.2022 (Základná škola + OcÚ) 
 
Starosta prečítal návrhy rozpočtových opatrení č. 3/2022 a č. 4/2022, oboznámil poslancov 

s položkami v týchto opatreniach. Poslanci tieto opatrenia schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 
  

      4.  Schválenie úväzku starostu a počet poslancov na obdobie 2022-2026 
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Starosta predniesol návrh na úväzok starostu pre volebné obdobie 2022 – 2026 v rozsahu jeden, 

návrh volebných obvodov v súlade so zákonom v počte 1 a návrh na určenie poslancov v rozsahu 7 – 9 
poslancov, schválených bolo 7 poslancov. (za 6 poslancov, 0 proti) 

 
5.   Príprava kultúrneho leta a Anna bál 
 
 Starosta prečítal správu o príprave kultúrneho leta,  konkrétne Anna bálu. Akcia sa uskutoční 
31.07.2022.  Poslanci schválili: 
- 2 lístky na guláš do domácnosti zdarma 
- pre ostatných členov domácnosti s trvalým pobytom možnosť dokúpiť lístky v cene 2 eurá za 1 ks. 
- cena tombolového lístka 1 euro 
-vystúpenie ČIKO – Ing. Štefan Barančík 
-vystúpenie M-21 – Jozef Barborík 
-nákup tomboly do výšky 300 EUR 
(za 6 poslancov, 0 proti) 
 
6.  Rôzne 
 

V bode rôzne poslanci prejednali sťažnosť Kristíny Mizlovej a stotožnili sa so záverom Komisie pre 
verejný poriadok, ktorá bola riešiť susedský spor medzi sťažovateľkou a p. Marekom Polčinom dňa 
25.5.2022. V opačnom prípade je možno riešiť spor súdnou cestou (za 6 poslancov, 0 proti). 

Starosta navrhol poslancom prejednať názvy ulíc v obci Hertník, poslanci zobrali návrh na vedomie 
a odporučili požiadať o návrhy názvov ulíc občanov a rozhodnúť do konca roku 2022 (za 6 poslancov, 0 
proti). 

Starosta predniesol znenie konsolidovanej výročnej správy s vysvetlením jej obsahu, ktorú poslanci 
schválili  (za 6 poslancov, 0 proti). 

 
7.   Návrh na uznesenie 
 

Zapisovateľ prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslanci 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:  Slavomír Geralský, poslanec OZ                        ...............................................          
     
                                        Mgr. Ľubomír Kapec, poslanec OZ                       ............................................... 


