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Zápisnica č. 2/2021 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,  

konaného dňa 18.06.2021 o 13:00 hod. 
 

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

Poslanci: Bc. Radovan Dziak, Mária Mešťanová, František Vasko  

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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Geraltov za rok 2020 

6. Schválenie záverečného účtu obce Geraltov za rok 2020 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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 3 z 5 poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, následne 

poslanci program schválili. 

 

Výsledky hlasovania:  Za:3 

    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 Radovana Dziaka, Máriu Mešťanovú. 

 

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

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 4/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na 2. polrok 2021 
Uznesenie č. 5/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 
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Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 5/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Geraltov za rok 2020 
Ing. Slavomír Očipa podal svoje stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Geraltov 

za rok 2020 (návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva). 

Navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 6/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

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

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 6/ Schválenie záverečného účtu obce Geraltov za rok 2020 
Uznesenie č. 7/2021:  

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

1. celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad  

2. tvorbu rezervného fondu vo výške 27 132,18 € 

 

Výsledky hlasovania:  Za:3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 7/ Rôzne 
Starosta oboznámil poslancov s viacerými konkrétnymi cenovými ponukami na 

rekonštrukciu ciest v obci a prípadným postupom samotnej realizácie opráv. Poslanci ponuky 

prerokovali, avšak zatiaľ bez záväzného stanoviska. 

 

K bodu 8/ Diskusia 
 Prítomní diskutovali o aktuálnej situácii v obci. 

 

K bodu 9/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

              Bc. Radovan Dziak v.r.                                        Mária Mešťanová v.r. 


