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NARIADENIA a UZNESENIA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov 

konaného dňa 11.12.2020 na Obecnom úrade v Geraltove 
 

Úvodné uznesenia: 

- Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva 

- Schválenie navrhovateľa uznesení 

 

Uznesenie č. 16/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie 

žiadosť Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Geraltov o zmenu VZN na 

oslobodenie od dane (ostatné plochy).  

 

Hlasovanie o VZN: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

schvaľuje 

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 17/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie  

stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 

 

Uznesenie č. 18/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

1. berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2022-2023 

2. schvaľuje 

a) v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programov v rozpočte 

obce 

b) návrh rozpočtu na rok 2021 v členení na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

     - Príjmy 47.863 € 

     - Výdavky 70.118,10 € , 

Kapitálový rozpočet 

      - Príjmy 0 € 

      - Výdavky 0€ 

Finančné operácie 

      - Príjmy 25.568,10 € 

      - Výdavky 1.215 € 

c) v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
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COVID-19 použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 25.568,10 € na bežné 

výdavky.  

 

Uznesenie č. 19/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

 

 

V Geraltove, dňa 11.12.2020 

 

 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 


