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Zápisnica č. 2/2022 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,  

konaného dňa 25.03.2022 o 16:00 hod. 
 

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

Poslanci: Mgr. Radovan Dziak, Mária Mešťanová, Peter Papp, 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 prenájmu pozemkov na hospodárskom dvore 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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 Radovana Dziaka a Františka Vaska. 

 

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/ Schválenie prenájmu pozemkov na hospodárskom dvore 
 Poslanci na minulom zasadnutí schválili zámer prenajať pozemky na hospodárskom 

dvore pre Poľno-Čergov, s.r.o. na základe osobitného zreteľa. Teraz pristúpili k samotnému 

schváleniu prenájmu. 
  

Uznesenie č. 5/2022:  

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

schvaľuje  
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prenájom pozemku KnE 625, druh pozemku: ostatná plocha nachádzajúca sa 

v katastrálnom území Geraltov o výmere 1000 m
2
 (celková výmera pozemku 1516 m

2
) v 

prospech Poľno-Čergov, s.r.o., Hlavná 238/2, 08267 Terňa, IČO: 36460664 za nájomné 

vo výške 400 €/ročne na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: parcelu využíva Poľno-Čergov, s.r.o. na odparkovanie svojej techniky. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.  

Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 4 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 5/ Rôzne 
Starosta informoval poslancov, že ceny za rekonštrukciu obecných komunikácií kvôli 

aktuálnej situácii porástli až o 25 %, to spôsobilo, že vzhľadom na nedostatok finančných 

zdrojov momentálne nebude možné financovať opravu ciest vo všetkých miestnych častiach. 

Neskôr starosta obce poprosil pána Vaska, keďže je členom Urbárskej spoločnosti 

Geraltov, aby sa opýtal ohľadom vypratania kancelárie Urbáru v budove obecného úradu, 

ktorá je do dnešného dňa uzamknutá a nevyužívaná. 

 

K bodu 6/ Diskusia 
 Prítomní diskutovali o aktuálnej situácii v obci. 

 

K bodu 7/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

             Mg. Radovan Dziak v.r.                                        František Vasko v.r. 

 

 

 

 


