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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  16.9.2022 

 

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 
8. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 
9. Ing. PhDr. Matúš Pataky, MPH, LLM, kontrolór obce 

 
Neprítomný: 
- 
 
Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Úprava rozpočtu k 30.09.2022 (Základná škola + OcÚ) 
  4.  Vyhodnotenie kultúrneho leta a Anna bálu 
  5.  Informácie o príprave volieb (obec + VÚC)  
  6.  Rôzne 
  7.  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 Marián Kozma  a Peter Majirský.  (za 7 poslancov, 0 proti) 

3. Úprava rozpočtu k 30.09.2022 (Základná škola + OcÚ) 
 
Starosta prečítal návrhy rozpočtových opatrení č. 5/2022 a č. 6/2022, oboznámil poslancov 

s položkami v týchto opatreniach. Poslanci tieto opatrenia schválili.  (za 7 poslancov, 0 proti) 
  

4. Vyhodnotenie kultúrneho leta a Anna bálu 
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Starosta predložil vyúčtovanie kultúrneho leta a Anna bálu, informoval o počte vystupujúcich spolu 
5 nedieľ a 31.7.2022 Anna bál s účasťou cca 750 účastníkov. (za 7 poslancov, 0 proti) 

 
5. Informácie o príprave volieb (obec + VÚC) 

 
 Starosta oboznámil poslancov s kandidátkou na poslancov v obci a tiež kandidáta na starostu. 
Vysvetlil im priebeh volieb do VÚC a samosprávy obce na deň 29. októbra 2022. Na starostu kandiduje 1 
kandidát a na poslancov kandiduje 10 kandidátov. Volebná miestnosť je sála KD. 
(za 7 poslancov, 0 proti) 
 
6.  Rôzne 
 

Starosta navrhol znenie VZN o referende a tiež aktualizovaný cintorínsky poriadok, obidve VZN 
nariadenia poslanci schválili.  (za 7 poslancov, 0 proti) 

Starosta oboznámil poslancov s dátumom posedenia s dôchodcami 9. októbra 2022 o 15:00 hod. 
v sále KD. Poslanci schválili darček pre dôchodcov (uterák + 0,7 dcl víno) a tiež stravnú jednotku rezeň, 
zemiaky a občerstvenie. (za 7 poslancov, 0 proti) 

Poslanci navrhli členov do rady školy (štyria poslanci). (za 7 poslancov, 0 proti) 

 Starosta poinformoval poslancov s postupom prác v obci na dome služieb a na rekonštrukcii chaty 
na rybníku a tiež s rozšírením cesty pri dome č. 21, kde je už okraj cesty v havarijnom stave. (za 7 
poslancov, 0 proti) 

 Kontrolór obce poinformoval o kontrolnej činnosti v prvom polroku roku 2022 a tiež predložil plán 
kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. (za 7 poslancov, 0 proti) 

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

 Na návrh zástupcu starostu MUDr. Štefana Harčarufku bolo schválené preplatenie dovolenky 
starostovi z dôvodu ukončenia volebného obdobia v počte 25 dní.  (za 7 poslancov, 0 proti) 

 
8. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za štyri roky práce v OZ a tiež im odovzdal pamätnú plaketu. 
V závere ešte zablahoželal a odovzdal darček od poslancov pre poslanca Mariana Kozmu, ktorý sa 
dožil 50 rokov. 

 
                                           

                  ............................................................ 
                          Ing. Jozef Semanek 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Marián Kozma, poslanec OZ                        ...............................................          
     
                                        Peter Majirský, poslanec OZ                       ............................................... 


