Zápisnica č. 7/2020
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,
konaného dňa 11.12.2020 o 13:00 hod.
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Vladimír Tejiščák – starosta obce
Poslanci: Radovan Dziak, Mária Girmalová, Peter Papp, František Vasko
Hostia: Ing. Slavomír Očipa

Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba navrhovateľa uznesení
Žiadosť o zmenu VZN
Schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

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 4 z 5 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, následne
poslanci program schválili.
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Máriu Girmalovú a za overovateľov
zápisnice Petra Pappa, Radovana Dziaka.

K bodu 3/ Voľba navrhovateľa uznesení
Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Františka Vaska.
Výsledky hlasovania:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Žiadosť o zmenu VZN
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Geraltov podali žiadosť o zmenu VZN
na oslobodenie od dane (ostatné plochy). Starosta opätovne oboznámil poslancov s predmetnou
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žiadosťou. Následne o tom diskutovalo a predmetnú žiadosť zobralo na vedomie. Zhodli sa na
tom, že obec by prišla o značnú časť príjmu pričom konštatovali, že sadzba za ostatné plochy
sa nezmenila od roku 2012.
Uznesenie č. 16/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
berie na vedomie
žiadosť Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Geraltov o zmenu VZN na
oslobodenie od dane (ostatné plochy).
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5/ Schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta v spolupráci s kontrolórom obce podrobne vysvetlili navrhované zmeny VZN
týkajúce sa komunálneho odpadu, teda zníženie poplatku o 30 % ak poplatník preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce na základe
konkrétnych podkladov, ktoré predloží obci a pod.
Hlasovanie o VZN:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
schvaľuje
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrh rozpočtu obce na rok
2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu je v súlade s VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov a miestnych častí
Žatkovce a Závadka.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Uznesenie č. 17/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce predložil zverejnený návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2023. Po
diskusii poslanci upravili príjmy z podielových daní na rok 2021 podľa aktuálne zverejnenej
prognózy a to z navrhovanej čiastky 30.000,- eur na 28.898,- eur.
Uznesenie č. 18/2020:
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 2022-2023
2. schvaľuje
a) v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programov v rozpočte
obce
b) návrh rozpočtu na rok 2021 v členení na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- Príjmy 47.863 €
- Výdavky 70.118,10 € ,
Kapitálový rozpočet
- Príjmy 0 €
- Výdavky 0€
Finančné operácie
- Príjmy 25.568,10 €
- Výdavky 1.215 €
c) v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 25.568,10 € na bežné
výdavky.
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2021
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Uznesenie č. 19/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 9/ Rôzne
Mária Girmalová pripomenula problém s vyvážaním odpadu kvôli zlým podmienkam
a chýbajúce snežné zábrany v našej obci.
Starosta informoval poslancov s rozsudkom týkajúceho sa prenájmu miestnosti pre
Urbársku spoločnosť Geraltov, kde súd nezohľadňoval neplatnosť zmluvy a pod. ale vychádzal
zo zákona o prenájme nebytových priestorov.

K bodu 10/ Diskusia
Prítomní diskutovali o problémoch v obci.

K bodu 11/ Záver
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zaželal im pekné sviatky
a všetko dobré do nového roka a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
.......................................................
Peter Papp v.r.

......................................................
Bc. Radovan Dziak v.r.
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