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Zápisnica č. 1 
Z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,  

konaného dňa 24.11.2022 o 17:00 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, Katarína Liptáková, František Vasko 

 

Program: 
1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia  

b) Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

c) Voľba navrhovateľa uznesení 

d) Správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 

a odovzdanie osvedčení starostovi a novozvoleným poslancom 

e) Zloženie sľubu starostu 

f) Zloženie sľubu poslancov 

g) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

5. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

6. Poučenie a poverenie oprávnených osôb 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 1/ Úvodné náležitosti 

Otvorenie zasadnutia  
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší a zároveň aj 

súčasný starosta obce Geraltov Vladimír Tejiščák, privítal prítomných poslancov a hostí.  

  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Eriku Bortňákovú a za overovateľov 

zápisnice Ľuboša Bortňáka, Mgr. Radovana Dziaka. 

 

Voľba navrhovateľa uznesení  
Za navrhovateľa uznesení starosta navrhol Václava Šinaľa. 

 

Správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obce a odovzdanie osvedčení starostovi a novozvoleným poslancom 

Katarína Liptáková, predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Geraltove predložila 

správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 29.10.2022, sprostredkovala 

predmetné informácie o výsledkoch volieb a následne podpísala osvedčenia pre starostu obce 

a novozvolených poslancov, ktoré následne po zložení sľubu starosta a poslanci prevzali. 
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Zloženie sľubu starostu 
Starosta obce na základe § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zložil sľub a potvrdil 

ho svojim podpisom. 

 

Zloženie sľubu poslancov 
Starosta obce vyzval novozvolených poslancov k zloženiu sľubu (§ 26 zákona 

o obecnom zriadení). Všetci novozvolení poslanci zložili sľub bez výhrad a potvrdili ho 

svojím podpisom pod text sľubu.  

Po zložení sľubu poslancov starosta overil a oznámil prítomným, že vzhľadom na 

prítomnosť nadpolovičnej väčšiny, teda všetkých poslancov je obecné zastupiteľstvo 

spôsobilé rokovať a uznášať. 

 

Vystúpenie starostu 
Starosta obce predniesol príhovor. Poďakoval občanom za prejavenú dôveru a zaželal 

veľa odhodlania,  odvahy a optimistického naladenia k spoločnému prekonávaniu prekážok. 

 

Uznesenie č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

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

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

b) k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Vladimír Tejiščák zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Luboš Bortňák, Peter Demský, Mgr. 

Radovan Dziak, Tomáš Dziak, Václav Šinaľ 

 

Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

následne poslanci program schválili. 

 

Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 3/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

p o v e r u j e 

poslanca Petra Demského zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 4/ Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
Starosta predložil návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov. Poslanci sa 

vzájomne dohodli, že obecnú radu zriaďovať nebudú. 

 

K bodu 5/ Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu ich 

predsedov a členov. 

 

Uznesenie č. 3:  

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

A) z r i a ď u j e 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B) v o l í 

a. predsedu komisie: Václav Šinaľ 

b. členov komisie:  Ľuboš Bortňák, Tomáš Dziak 

Hlasovanie:    

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

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 6/ Poučenie a poverenie oprávnených osôb 
Starosta obce na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poučil 

poslancov o ochrane osobných údajov, informoval ich o spracúvaní osobných údajov. Vzápätí 

na to jednotlivo poslanci podpísali poverenie, poučenie a súhlas so spracúvaním osobných 

údajov pre poslanca obecného zastupiteľstva a obdržali informácie o spracúvaní osobných 

údajov v súvislosti so spracúvaním odmien za výkon funkcie poslanca, odvodom daní, 
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poistného a zverejňovaním osobných údajov poslancov na webovej stránke a v priestoroch 

obecného úradu. 

 

K bodu 7/ Diskusia 
Starosta informoval prítomných, že si nebude žiadať náhradu za nevyčerpanú dovolenku. 

Ďalej poslanci diskutovali o zvyšujúcich sa cenách za vývoz odpadu a zvažovali zvýšenie 

miestneho poplatku za odpad. Takisto rozoberali budúcu potrebu o zmene všeobecne 

záväzného nariadenia o pohrebiskách v obci Geraltov a zmeny poplatku za nájom hrobových 

miest. 

 

K bodu 8/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

Overovatelia zápisnice:  Podpis 

Mgr. Radovan Dziak   

Ľuboš Bortňák   

 

 

Starosta obce:         

Vladimír Tejiščák    

 

 

 


