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Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,  

konaného dňa 14.12.2022 o 18:00 hod. 
 

Prítomní: (viď. prezenčná listina) 
Vladimír Tejiščák – starosta obce 

Poslanci: Luboš Bortňák, Peter Demský, Mgr. Radovan Dziak, Tomáš Dziak, Václav Šinaľ 

Hostia: RNDr. Erika Bortňáková, Ing. Slavomír Očipa 

 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba navrhovateľa uznesení 

4. Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec na 1. polrok 2023 

8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu 

Otvorenie zasadnutia  
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Geraltov Vladimír Tejiščák, 

privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že sú prítomní 4 z 5 poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, následne poslanci program schválili. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

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

zápisnice Ľuboša Bortňáka a Radovana Dziaka. 

 

K bodu 3/Voľba navrhovateľa uznesení 
Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Tomáša Dziaka.  

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 4/ Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Hlasovanie o VZN č. 2/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 5/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
Hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu, skonštatoval, že 

návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023– 2025 a návrh rozpočtu obce na rok 2023 je 

spracovaný v súlade so zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a bol zverejnený 

15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  

 
Uznesenie č. 4: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

b e r i e   n a   v e d o m i e  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 6/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 
Starosta obce predložil zverejnený návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 až 2025. 

Po vzájomnej diskusii poslanci schválili navrhované zmeny. 
 

Uznesenie č. 5: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

1. berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2024-2025 

2. schvaľuje 

a) v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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územnej samosprávy v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programov v 

rozpočte obce 

b) návrh rozpočtu na rok 2023 v členení na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

  - Príjmy 59.673,00 € 

  - Výdavky 54.245,00 € , 

Kapitálový rozpočet 

 - Príjmy 0 € 

 - Výdavky 0 € 

Finančné operácie 

  - Príjmy 0 €  

- Výdavky 2700 € 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Bortňák, Demský, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu 7/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec na 1. polrok 

2023 
Ing. Slavomír Očipa predniesol svoj plán kontrolnej činnosti obce na 1. polrok 2023. 

Poslanci následne pristúpili k jeho schváleniu. 

 
Uznesenie č. 6: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Bortňák, Demský, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 8/ Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
Starosta obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov poveril zastupovaním svojho zástupcu Mgr. Radovana Dziaka. 

Následne Radovan Dziak poverenie v navrhovanom rozsahu prijal. 

 

K bodu 9/ Rôzne 

Starosta upovedomil prítomných o občanoch parkujúcich na verejnom priestranstve, 

brániacich prejazdu ostatných vozidiel a pod., v prípade pokračovania bude táto činnosť 

spoplatnená. 
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K bodu 10/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, poprial im pekné sviatky 

a úspešný vstup do Nového roka a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice:  Podpis 

Mgr. Radovan Dziak   

Ľuboš Bortňák   

 

 

Starosta obce:         

Vladimír Tejiščák    

 

 

 


