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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  9.12.2022 

 

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. Ľubomír Tilický, 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 (Základná škola + OcÚ) 
  4.  Schválenie VZN obce (TKO, stočné, miestne poplatky, dane) 
  5.  Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024, 2025 
  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 poslancov a hlavného kontrolóra obce.  

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

 Za zapisovateľa bol schválený poslanec MUDr. Štefan Harčarufka a za overovateľov zápisnice   
boli   jednohlasne    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva Slavomír Geralský  a Ľubomír Tilický.  
(za 7 poslanci, 0 proti) 

3. Úprava rozpočtu k 31.12.2022 (Základná škola + OcÚ) 
 
Starosta prečítal návrhy rozpočtových opatrení č. 7/2022 a č. 8/2022, oboznámil poslancov 

s položkami v týchto opatreniach. Poslanci tieto opatrenia schválili.  (za 7 poslanci, 0 proti) 
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4. Schválenie VZN obce (TKO, stočné, miestne poplatky, dane) 
 

V tomto bode bolo potrebné schváliť 6 nových VZN, a to hlavne z titulu zníženia podielových daní, 
ktoré na základe schválenia daňového bonusu znížili príjmy pre obce a na druhej strane energie a služby 
pre obce sa navýšili. Najviac sa to dotklo VZN o odpadoch. Po vysvetlení jednotlivých položiek starostom 
obce poslanci schválili nasledovné VZN:  

4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO (za 7 poslanci, 0 proti) 
5/2022 o zneškodňovaní odpadových vôd  (potvrdenie o cene) (za 7 poslanci, 0 proti) 
6/2022 o určení výšky nákladov na stravovanie v ZŠ s MŠ Hertník (za 7 poslanci, 0 proti) 
7/2022 o miestnych poplatkoch v obci Hertník (za 7 poslanci, 0 proti) 
8/2022 o miestnych poplatkoch za požičanie náradia (za 7 poslanci, 0 proti) 
9/2022 o zásadách odmeňovania poslancov, kontrolóra a starostu obce. (za 7 poslanci, 0 proti) 
 
 

5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024, 2025 
 
Poslanci dostali v predstihu domov návrhy rozpočtu a tak na zasadnutí OZ starosta predložil 
rozpočet a poslanci ho po diskusii a otázkach na jednotlivé kapitoly, ktoré im boli vysvetlené 
rozpočet na rok 2023 schválili. Tiež schválili výhľadovo na roky 2024 a 2025. Zobrali na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu.  (za 7 poslanci, 0 proti) 

 
6.  Rôzne 
 

V bode rôzne boli prerokované nasledujúce príspevky:  

- Schválenie 300 EUR pre IZ KOR-GYM na vianočné balíčky.  (za 7 poslanci, 0 proti) 

- Schválenie 150 EUR pre Katolícku Jednotu Hertník na darčeky pre postihnuté deti. (za 7 
poslanci, 0 proti) 

- Prerokovali sa návrhy na názvy ulíc a na najbližšom zastupiteľstve budú schválené. (za 7 
poslanci, 0 proti) 

- Starosta pozval poslancov na vianočnú akadémiu v termíne 18. decembra a 31. decembra 
silvestrovská mačanka a privítanie nového roka v sále KD. (za 7 poslanci, 0 proti) 

- Poslanci zobrali na vedomie správu audítora, ktorú predložil starosta. 

- Boli rozdelené obvody pre poslancov a starostu podľa čísla domu: 

1-86        Peter Majirský 

87-104    Slavomír Geralský 

105-130  Mgr. Jozef Biľ 

160-197   Marián Kozma 

198-218   MUDr. Štefan Harčarufka 
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219-250   Ing. Tomáš Harčarufka 

251-286   Ľubomír Tilický 

131-159   Ing. Jozef semanek 

- Poslancom bola daná úloha zistiť počet psov v ich obvode a tiež ich majiteľov, z dôvodu 
vyhýbania sa plateniu dane za psa a tiež zamedziť voľnému pohybu psov v obci. (za 7 
poslancov, 0 proti) 

- Starosta menoval za svojho zástupcu Slavomíra Geralského namiesto MUDr. Štefana 
Harčarufku, ktorý po zvolení za poslanca PSK požiadal o ukončenie funkcie zástupcu starostu 
z dôvodu pracovnej vyťaženosti. (za 7 poslanci, 0 proti) 

- Starosta predložil stav neplatičov, občanov, ktorí majú faktúry po splatnosti. Starosta dostal 
poverenie jednať s každým individuálne. (za 7 poslanci, 0 proti) 

- Starosta predložil návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hertník na roky 
2022 - 2028 

 

7. Návrh na uznesenie 

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

  

8. Záver 
 
Starosta obce sa poďakoval a zasadnutie ukončil.  
 
 

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

                          Ing. Jozef Semanek 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Slavomír Geralský, poslanec OZ                        ...............................................          
     
                                        Ľubomír Tilický, poslanec OZ                       ............................................... 


