Zápisnica č. 1/2021
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,
konaného dňa 21.04.2021 o 13:00 hod.
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Vladimír Tejiščák – starosta obce
Poslanci: Radovan Dziak, Mária Girmalová, 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
5. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019
6. Schválenie presúvania finančných prostriedkov medzi položkami starostom obce
7. Vyhodnotenie správy o plnení úloh KPSS obce Geraltov za rok 2020
8. Žiadosť - riešenie obecnej priekopy
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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 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 Eriku Bortňákovú a za overovateľov
zápisnice Františka Vaska, Máriu Girmalovú.

K bodu 3/ Voľba navrhovateľa uznesení
Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Máriu Mešťanovú.
Výsledky hlasovania:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa oboznámil prítomných so svojou správou, podal
informácie o jeho činnosti, pričom nezistil vážnejšie nedostatky.
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Uznesenie č. 1/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5/ Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019
Starosta obce informoval prítomných so správou audítora o audite účtovnej závierky
za rok 2019, kde audítor konštatoval, že Obec Geraltov konala v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách, nenašiel vážnejšie nedostatky.
Uznesenie č. 2/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
berie na vedomie
správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6/ Schválenie presúvania finančných prostriedkov medzi položkami
starostom obce
Starosta na základe iniciatívy externej firmy spracovávajúcej účtovníctvo v obci
vysvetlil, že je potrebné schváliť presúvanie finančných prostriedkov medzi položkami
v účtovníctve. Kontrolór obce vysvetlil, že to nie je nutné, keďže to vyplýva z uznesenia
o schválení rozpočtu, pričom starosta má túto kompetenciu.

K bodu 7/ Vyhodnotenie správy o plnení úloh KPSS obce Geraltov za rok
2020
Obec Geraltov v roku 2020 na základe Priorít Komunitného plánu sociálnych služieb
obce poskytovala alebo zabezpečovala sociálne služby podľa možností obce. Na základe
stavu poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode obce obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje relatívnu spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb.
Uznesenie č. 3/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
berie na vedomie
Správu o plnení KPSS za rok 2020
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8/ Žiadosť - riešenie obecnej priekopy
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Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou pani Ing. Slávky Bortňákovej a PhDr.
Vladimíra Husára týkajúcej sa riešenia obecnej priekopy, resp. stoky odpadových
a dažďových vôd pretekajúcich na pozemky v súkromnom vlastníctve. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie predmetnú žiadosť a zhodlo sa, že po skončení pandemickej situácie budú
prizvaní žiadatelia na obecné zastupiteľstvo, aby sa daná vec prejednala.

K bodu 9/ Rôzne
Starosta obce poukázal na potrebu opravy sadzobníka poplatkov, platného od
1.2.2019, ktorý nezohľadňoval jednotlivé náklady obce. Poslanci sa uzniesli na novom
sadzobníku poplatkov.
Uznesenie č.4/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
schvaľuje
sadzobník poplatkov účinný od 1.5.2021
Výsledky hlasovania:

Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 10/ Diskusia
Starosta informoval prítomných s cenovou ponukou na opravu miestnych komunikácií
pre jednotlivé miestne časti, kde pred samotnou realizáciou rekonštrukcie bude potrebné
vyriešiť odvodnenie cesty a pod.
Prítomní konzultovali ohľadom budúcej potreby zavedenia kamery pred obecným
úradom nakoľko tu dochádza k rôznym neoprávneným aktivitám mládeže, znečisťovaniu
verejného priestranstva a pod.
Ďalej diskutovali o situácii s palivovým drevom na individuálny výrub nachádzajúcom
sa na obecných pozemkoch.

K bodu 11/ Záver
V závere všetci prítomní vyjadrili úctu minútou ticha k pamiatke zosnulého Vladimíra
Dolhého, bývalého poslanca obecného zastupiteľstva v Geraltove. Následne starosta
poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
.......................................................
František Vasko v.r.

......................................................
Mária Girmalová v.r.
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Obec Geraltov

Sadzobník poplatkov
pre služby poskytované obcou, platný od 1.5.2021
(Schválený uznesením č. 4/2021 OZ v Geraltove)
1. Miestne poplatky
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
2 Eur
(bez rozdielu obsahu informácií)
Bezodplatne sa táto služba poskytne pre organizácie a inštitúcie pôsobiace v obci Geraltov
pre verejnoprospešné akcie a ciele.
2. Kopírovacie služby
Kopírovanie, skenovanie, tlač A4 jednostranne
Kopírovanie, skenovanie, tlač A4 obojstranne

0,15 Eur
0,20 Eur

Letné obdobie Zimné obdobie
(1.4 -30.9.)
(1.10 – 31.3.)
Prenájom priestorov sály kultúrneho domu, ak sa nejedná o akcie zabezpečované obcou
Geraltov
3. Poplatky spojené s užívaním kultúrneho domu

Prenájom KD, kuchynky, riadu pre občanov s TP
v obci
Prenájom KD, kuchynky, riadu pri usp. karu pre
občanov s TP v obci
Prenájom KD, kuchynky, riadu pri usp. karu pre
občanov mimo TP v obci
Prenájom KD, kuchynky, riadu pre občanov mimo TP
v obci
Poplatok za prenájom priestorov KD na iné
spoločenské akcie (schôdze a pod.)
4. Potvrdenia
Ostatné potvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zákone č.
145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch
5. Ostatné
Poplatok za užívanie obecnej miešačky

45 Eur

55 Eur

30 Eur

40 Eur

45 Eur

55 Eur

70 Eur

80 Eur

5 Eur/hod.

6 Eur/hod.

Poplatok za požičiavanie výsuvného rebríka

10 Eur/deň

Poplatok za zapožičanie drviča konárov

3 Eur/hod.

2 Eur
15 Eur/deň, 8 Eur/pol dňa

..........................................
Vladimír Tejiščák
Starosta obce Geraltov
Účinnosť od: 1.5.2021
V Geraltove dňa 21.04.2021
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