Zápisnica č. 5/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,
konaného dňa 05.08.2022 o 17:00 hod.
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Vladimír Tejiščák – starosta obce
Poslanci: Mgr. Radovan Dziak, Mária Mešťanová, Peter Papp, František Vasko, Mária
Girmalová
Hostia: RNDr. Erika Bortňáková, Ing. Slavomír Očipa

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba navrhovateľa uznesení
Schválenie úveru
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Geraltov Vladimír Tejiščák,
privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že sú prítomní 5 z 5 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, následne
poslanci program schválili.
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Hlavný kontrolór vysvetlil, že k schváleniu úveru bude potrebné prerokovať aj iné záležitosti
a tak požiadal o doplnenie programu.
Doplnenie programu:
Bod 4 bude mať 3 časti:
1. Stanovisko kontrolóra
2. Schválenie úveru
3. Rozpočtové opatrenie
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Eriku Bortňákovú a za overovateľov
zápisnice Máriu Mešťanovú a Máriu Girmalovú

K bodu 3/ Voľba navrhovateľa uznesení
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Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Petra Pappa.
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Schválenie úveru
Kontrolór obce podrobne vysvetlil prítomným podmienky schválenia úveru v banke
a oboznámil ich so svojim stanoviskom.
Starosta informoval poslancov s ponukami financovania úverov od viacerých bánk. Prítomní
prerokovali jednotlivé ponuky a zhodli sa na tom, že obec požiada o úver v Prima banke, kde
má aj zriadený bežný účet.
Uznesenie č. 14/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltov
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ďalej starosta obce informoval prítomných so zmluvou o dielo uzavretou so
spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., ktorá vyhrala súťaž o verejné obstarávanie – rekonštrukcia
miestnych komunikácií v obci Geraltov.
Táto zmluva sa p. Girmalovej nepozdávala, kde podľa nej neboli jasne definované
podmienky zmluvy. Po výmene názorov so starostom obce odišla z rokovacej miestnosti
(Počas bodu 4).
V zápätí na to sa ohlásil p. Vasko ohľadom nedorozumenia týkajúceho sa sadzieb za
lesné pozemky, ktoré boli upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2021 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleným
dňa 10.12.2021. Kontrolór obce mu vysvetlil, že jeho vtedajší návrh na zmenu VZN oproti
zverejnenému návrhu neprešiel, a tak sadzba za lesné pozemky ostala ako v zverejnenom
návrhu. Následne pán Vasko počas rokovania bodu 4 odišiel.
Vzhľadom na situáciu, že odišla jedna z overovateliek zápisnice, p. Girmalová,
starosta určil nového overovateľa zápisnice a to Radovana Dziaka.
Zvyšní prítomní sa snažili vyriešiť vzniknutú situáciu a prehodnocovali možné ďalšie
postupy.
Uznesenie č. 15/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
schvaľuje
1. prijatie investičného úveru na financovanie kapitálových výdavkov obce:
„Rekonštrukcia miestnych komunikáciíˮ
2. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí úveru s bankou „Prima banka
Slovensko, a.s ˮ so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
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Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L s nasledovnými podmienkami:
a) Celková výška prijatého úveru: 26000 Eur
b) Doba splácania: 10 rokov
c) Forma splácania: rovnomernými mesačnými splátkami
d) Lehota na čerpanie úveru: podľa predloženej ponuky
e) Výška úrokovej sadzby resp. jej stanovenie: 12M
EURIBOR+ úrokové rozpätie 0,80 %
f) Ručenie: bez zabezpečenia
Výsledky hlasovania:

Za: 3 (Dziak, Mešťanová, Papp)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 16/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1
Výsledky hlasovania:

Za: 3 (Dziak, Mešťanová, Papp)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 17/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
požaduje
znížiť rozsah prác (rekonštrukcia miestnych komunikácií) kvôli zníženiu celkovej sumy.
Výsledky hlasovania:

Za: 3 (Dziak, Mešťanová, Papp)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5/ Rôzne
Prítomní už nerokovali o ďalších skutočnostiach vzhľadom na pokročilý čas.

K bodu 6/ Diskusia
Poslanci diskutovali o aktuálnej situácii v obci.

K bodu 7/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:

.......................................................
Mária Mešťanová v.r.

......................................................
Mgr. Radovan Dziak v.r.
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