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ZÁPISNICA 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hertníku 

konaného  05.01.2023 

 

Prítomní:    
1. Ing. Jozef  Semanek, starosta obce 
2. Slavomír Geralský, zástupca starostu obce    
3. MUDr Štefan Harčarufka, poslanec OZ 
4. Ing. Tomáš Harčarufka, poslanec OZ 
5. Peter Majirský, poslanec OZ 
6. Marián Kozma, poslanec OZ 
7. Mgr. Jozef Biľ, poslanec OZ 

 
Neprítomní: 
 Ľubomír Tilický , poslanec OZ / praceneschopný/ 
 
Program:  
  1.  Otvorenie zasadnutia  a schválenie programu 
  2.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Dom dôchodcov (financovanie) 
  4.  Príprava zabíjačky a Fašiangového plesu 
  5.  Rôzne 
  6.  Návrh na uznesenie 
  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   
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    schválení   poslanci    obecného zastupiteľstva Marián 
Kozma  a Peter Majirský.  (za 6 poslancov, 0 proti) 

3. Dom Dôchodcov (financovanie) 
Starosta Ing. Jozef Semanek a člen správnej rady Domova dôchodcov MUDr. Štefan Harčarufka 

poinformoval poslancov o stave financovania Domova dôchodcov n. o. v Hertníku poslanci zobrali 
informáciu na vedomie.  (za 6 poslancov, 0 proti) 

  
4. Príprava zabíjačky a Fašiangového plesu 

Starosta poinformoval poslancov o príprave zabíjačky na deň 14.1.2023, cena lístka: jeden do 
domácnosti zdarma, každý ďalší za 2 eurá do výšky počtu členov domácnosti s trvalým pobytom.  

Ing. Tomáš Harčarufka - zabezpečí výčap a predaj tovaru 
Ostatní poslanci – kuchyňu a výdaj jedál 
Hudba OLD STAR , prekvapenie pre deti Barborík Jozef . 
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Každý občan bol informovaný cez facebookovú stránku obce, zverejnená informácia na webovej stránke 
obce a tiež každá domácnosť dostala pozvánku.  
 Ples na 18.2.2023 
- hudba DYNAMIC 
- cena lístka 30 EUR na osobu 
- cena tombolového lístka 1 euro 
- 1. cena v tombole v sume  do 400 eur zabezpečí obec. 
 
 Poslanci tento návrh schválili. (za 6 poslancov, 0 proti) 
 
5.  Rôzne 

V bode rôzne boli prejednané tieto záležitosti: 

- Návrh schválenia kontokorentného úveru vo výške 30 000 eur, ktorý je bez úroku a úrok sa platí, 
len ak sa začne čerpať. Tento úver je možné použiť len v prípade potreby a po schválení obecným 
zastupiteľstvom. (za 6 poslancov, 0 proti) 

- Žiadosť Ing. Petra Sekerčaka o odpustenie stočného z dôvodu poruchy na vodovodnej prípojke. 
Návrh odpustiť je 50 % z ceny stočného. (za 6 poslancov, 0 proti) 

- Starosta informoval o stave prác na rybníku, pri rozširovaní chaty. (za 6 poslancov, 0 proti) 

- Starosta navrhol poslancom využiť priestory, kde je teraz dielňa ZŠ na nájomné byty po úprave. 
Poslanci poverili starostu pripraviť podklady na realizáciu a tento návrh schválili. (za 6 poslancov, 0 
proti) 

- Starosta v spolupráci s geodetom pripravili možnosť rozšírenia cesty 1017/1 na prístupovú 
komunikáciu. (za 6 poslancov, 0 proti) 

- Starosta informoval poslancov o havarijnom stave cesty CKN – 1040/1, oproti domu č. d. 21 
(Helena Geralská). Poslanci schválili riešiť havaríjny stav v čo najkratšom čase. (za 6 poslancov, 0 
proti) 

- Starosta informoval poslancov o stave neplatičov.  

6.Návrh na uznesenie 
Zapisovateľ prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslanci schválili. (za 6 poslancov, 0 proti) 
 

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

zastupiteľstva ukončil.  
 

. 
 
 

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

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


