Zápisnica č. 3/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,
konaného dňa 17.05.2022 o 16:00 hod.
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Vladimír Tejiščák – starosta obce
Poslanci: Mgr. Radovan Dziak, Mária Mešťanová, Peter Papp, František Vasko, Mária
Girmalová
Hostia: RNDr. Erika Bortňáková, Ing. Slavomír Očipa

Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba navrhovateľa uznesení
Určenie počtu volebných obvodov
Určenie záväzku starostu na volebné obdobie 2022 - 2026
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce na volebné obdobie 2022 –
2026
7. Schválenie rekonštrukcie ciest
8. Schválenie úveru
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Určenie počtu volebných obvodov
Uznesenie č. 6/2022:
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Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
určuje
počet volebných obvodov: 1
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5/ Určenie záväzku starostu na volebné obdobie 2022 – 2026
Uznesenie č. 7/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:
2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Geraltov takto: 50% (polovičný
úväzok).
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6/ Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce na
volebné obdobie 2022 – 2026
Uznesenie č. 8/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026
počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov: 5.
Výsledky hlasovania:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7/ Schválenie rekonštrukcie ciest
Poslanci usúdili, že kvôli katastrofálnemu stavu miestnych komunikácií je potrebné
ich zrekonštruovať aj keď v obmedzenom rozsahu, kvôli nedostatočnému rozpočtu
a prudkému nárastu cien.
Uznesenie č. 9/2022:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
schvaľuje
rekonštrukciu miestnych komunikácií a žiada starostu vykonať verejné obstarávanie, za
podmienok že obec si vyhradí právo zrušiť verejné obstarávanie.
Výsledky hlasovania:

Za: 5
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Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8/ Schválenie úveru
Starosta stiahol bod z rokovania, o úvere sa bude rokovať až po ukončení verejného
obstarávania.

K bodu 9/ Rôzne
Radovan Dziak sa vyjadril, že komunikoval s Ing. Bortňákovou ohľadom jej žiadosti
týkajúcej sa stekajúcich odpadových vôd na pozemok, interpretoval jej pohľad na túto
problematiku. Poslanec ju ubezpečil, že je v záujme obce riešiť túto nepriaznivú situáciu
s odpadovými vodami, čističkami odpadových vôd, avšak momentálne na to nemá kapacity,
bez čerpania eurofondov zatiaľ nezrealizovateľné.
Na to starosta nadviazal, že čističky existujúce v obci sú postavené nelegálne a navyše
nie každá domácnosť sa o ne riadne stará, už teraz je ohrozený zdroj pitnej vody. Poslanci
rozmýšľali ako sa bude táto vec riešiť. V prvom rade by si mali hlavne samotní obyvatelia
uvedomiť čo spôsobujú svojim konaním a pre lepšie spolužitie a v rámci zachovania zdravia
všetkých občanov obce napraviť svoje konanie.

K bodu 10/ Diskusia
Prítomní na základe iniciatívy Okresnej prokuratúry diskutovali o príprave všeobecne
záväzného nariadenia, týkajúceho sa udržiavania čistoty v obci a ochranu verejnej zelene.

K bodu 11/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
.......................................................
Mária Girmalová v.r.

......................................................
František Vasko v.r.
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