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NARIADENIA a UZNESENIA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov 

konaného dňa 09.03.2023 na Obecnom úrade v Geraltove 
 

Úvodné uznesenia: 

- Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva 

- Schválenie navrhovateľa uznesení 

 

V Geraltove, dňa 09.03.2023 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 

 

Uznesenie č. 7:  

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie 

správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021 

 

V Geraltove, dňa 09.03.2023 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 

 

Uznesenie č. 8: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie  

správu o plnení KPSS za rok 2022 

 

V Geraltove, dňa 09.03.2023 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 

 

 

Uznesenie č. 9: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie  

správu o výsledku kontroly a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 

2022 

 

V Geraltove, dňa 09.03.2023 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 
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Uznesenie č. 10: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

I. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra Obce Geraltov, ktorá 

sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Geraltove dňa 

8.6.2022 (štvrtok) o 18:00 hod; 

II. schvaľuje spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky takto: 

a) voľba hlavného kontrolóra obce Geraltov sa uskutoční tajným hlasovaním, 

pričom každý kandidát má právo na vystúpenie pred hlasovaním v trvaní 

maximálne 5 minút; 

b) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce 

Geraltov: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

c) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 

kandidáta (e-mail, telefón), 

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Geraltov; 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; 

d) kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Geraltov zašlú alebo doručia 

svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ ˮ najneskôr 25.5.2023 do 15:00 

hod. na Obecný úrad v Geraltove, Geraltov č. 35, 082 67; 

III. stanovuje 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Geraltov: 5% 

IV. určuje 

poslancov OZ a to troch poslancov Mgr. Radovana Dziaka, Tomáša Dziaka, 

Václava Šinaľa a 1 náhradníka Ľuboša Bortňáka za členov komisie na posúdenie 

splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra; 

V. žiada starostu obce 

zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v termíne podľa § 18a ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. 

 

V Geraltove, dňa 09.03.2023 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 

 


