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Zápisnica č. 4/2021 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,  

konaného dňa 10.12.2021 o 15:00 hod. 
 

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

Poslanci: Mgr. Radovan Dziak, 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 VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Geraltov 

5. Schválenie VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda 

6. Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

7. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.9.2021 

8. Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtovým opatrením 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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 3 z 5 poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, následne 

poslanci program schválili. 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    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 Petra Pappa a Radovana Dziaka. 

 

K bodu 3/ Voľba navrhovateľa uznesení  
Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Františka Vaska. 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 
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K bodu 4/ Schválenie VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Geraltov 
 Starosta oboznámil prítomných s dôležitosťou schválenia nového VZN o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Geraltov, nakoľko 

staré VZN č. 1/2013 už nezodpovedá požiadavkám obce, aktuálne platným zákonom 

a právnym predpisom. Poslanci skonštatovali, že obci neboli doručené žiadne pripomienky 

k návrhu VZN a tak pristúpili k samotnému schváleniu. 

 

Hlasovanie o VZN č. 1/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Geraltov 
 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 5/ Schválenie VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda 
 Najvyšší predstaviteľ obce vysvetlil prítomným potrebu schválenia VZN a to na 

základe upozornenia prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov zo dňa 10.11.2021, kde upozorňuje a navrhuje prijať opatrenia, 

a to v lehote do 90 dní od doručenia upozornenia prijať VZN upravujúce podrobnosti 

o organizácii miestneho referenda. K tomuto návrhu VZN takisto neboli doručené žiadne 

pripomienky a tak nasledovalo jeho schválenie. 

 

Hlasovanie o VZN č. 2/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda 
 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 6/ Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Starosta zrekapituloval navrhované zmeny VZN, ktoré boli zverejnené v návrhu, 

týkajúce sa zmeny ročných sadzieb za záhrady (z 0,35 %  na 0,15 %) a lesné pozemky (z 1,75 

% na 2,30 %) a zmenu sadzby dane zo stavieb na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (z 0,04 €/m
2
 na 0,10 €/m

2
). 

Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené. 

 

Poslanci navrhli nasledujúce zmeny VZN oproti zverejnenému návrhu:  

1.  § 10 ods. 4., kde sa ruší staré VZN ale číslo má nie 1/2018 ale správne 2/2018. 

2.  § 4 ods. 5, príplatok za podlažie v sume z 0,04 € na 0,10 € 

3. § 5 ods. 2 a 3, zrušenie oslobodenia dane za pozemky a stavby vo vlastníctve Cikrvi, okrem 

zákonne stanoveného oslobodenia 



 

Zápisnica č. 4/2021 zo zasadnutia OZ obce Geraltov zo dňa 10.12.2021 strana 3/7 

 

4. František Vasko predstúpil s požiadavkou zmeny § 5 ods. 7, ročná sadzba lesných 

pozemkov, aby ostala 1,75 % ako v pôvodnom VZN 

Zmeny vo VZN č. 3/2021 o pozmeňujúcom návrhu: 

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2018 o miestnych daniach a 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Geraltov v znení jeho dodatkov č. 1/2019 a 1/2020. (nie 1/2018) 

Výsledky hlasovania: Za: 3 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

2. Pri viacpodlažných stavbách podľa § 4 ods. 4, písm. a, b, c, g, h, i tohto VZN sa určuje 

príplatok za podlažie v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia. (z 0,04) 

Výsledky hlasovania: Za: 3 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§17 ods. 2 

cit. zákona) nasledovne: 

a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny; 3.  
b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk; 4.  
c/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.  

(Vypustené: b/ na pozemky vo vlastníctve cirkvi, ktoré sú v intraviláne obce 

Geraltov a ktoré nie sú predmetom prenájmu) 

 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane zo stavieb (§17 ods. 3 cit. 

zákona) nasledovne: 

a/ z daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže vlastníctve občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na 

ich dopravu. 

(Vypustené: b/ na stavby v katastrálnom území obce Geraltov vo vlastníctve 

cirkvi) 

Výsledky hlasovania: Za: 3 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

4. Zmena ročnej sadzby za lesné pozemky z 2,30% na 1,75 %. (zmena neprešla) 

Výsledky hlasovania: Za: 1 (František Vasko) 

   Proti: 1 (Radovan Dziak) 

   Zdržali sa: 1 (Peter Papp) 

 

Hlasovanie o VZN č. 3/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Geraltov 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 7/ Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.9.2021 
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 Ing. Očipa informoval prítomných s plnením rozpočtu k 30.9.2021. Plnenie príjmov za 

január až september bolo na 92 % a výdavky boli na úrovni 53 %.  

 

Uznesenie č. 8/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

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

plnenie rozpočtu za január až september 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 8/ Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtovým opatrením 
Ing. Očipa v spolupráci so starostom obce vysvetlili zasadajúcim dôležitosť schválenia 

rozpočtového opatrenia.  Poslanci následne schválili rozpočtové opatrenie a všeobecné 

oprávnenie pre starostu na vykonávanie rozpočtových zmien. 

 

Uznesenie č. 9/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu podľa prílohy č. 1 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/2021: 

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 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

schvaľuje rozsah na vykonávanie zmien rozpočtu starostom nasledovne: 

1. V kompetencii starostu je schvaľovať zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými 

opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne 

presunmi rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

2. V kompetencii starostu je schvaľovať zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými 

opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z., 

konkrétne prekročenie bežných výdavkov pri dosiahnutí vyšších bežných 

príjmov obce. 

3. Informovať o vykonaných rozpočtových opatreniach starostom na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 9/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
 Hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu, skonštatoval, že 

návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a návrh rozpočtu obce na rok 2022 je 
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spracovaný v súlade so zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a bol zverejnený 

15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Ďalej predniesol svoje pripomienky k predloženému rozpočtu. Odporúča pri 

schvaľovaní rozpočtu na rok 2022 v príjmových finančných operáciách vypustiť príjem 

úveru vo výške 32 tis. eur (príjem úveru aj jeho výšku riešiť začiatkom roka 2022) a doplniť 

do príjmových finančných operácií zapojenie rezervného fondu z minulých rokov vo výške 

52.700,28 eur a túto sumu dať aj do kapitálových výdavkov namiesto 32 tis. eur.  

Odporúča venovať počas roka pozornosť nárastu cien energii a ostatných materiálov a 

služieb a v prípade potreby včas vykonávať zmeny rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 11/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 10/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 
 Starosta obce predložil zverejnený návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2024.  

Po vzájomnej diskusii poslanci schválili navrhované zmeny. 

 

Uznesenie č. 12/2021: 

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 2023-2024 

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 2022 v členení na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

     - Príjmy 51.075,00 € 

     - Výdavky 48.970,00 € , 

Kapitálový rozpočet 

      - Príjmy 0 € 

      - Výdavky 52.700,28 € 

Finančné operácie 

      - Príjmy 52.700,28 € 

      - Výdavky 1.215,00 € 

c) schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 52.700,28 € na 

kapitálové výdavky podľa schváleného návrhu rozpočtu. 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 
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    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 11/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 

2022 
 Ing. Slavomír Očipa predniesol svoj plán kontrolnej činnosti obce na 1. polrok 2022. 

Poslanci následne pristúpili k jeho schváleniu. 

 

Uznesenie č. 13/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 3 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

K bodu 12/ Rôzne 
Starosta ozrejmil, že kvôli viacerým nedoplatkom za dane z nehnuteľností bola obec 

nútená pristúpiť k exekučnému vymáhaniu týchto nedoplatkov prostredníctvom právneho 

zástupcu. Takisto informoval prítomných s pretrvávajúcimi odvolaniami, podnetmi týkajúcich 

sa vyrúbenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

vyrúbenia rozhodnutí za dane z nehnuteľností. 

Starosta vysvetlil prítomným, že by bolo vhodné dať do prenájmu obecnú cestu na 

hosp. dvore Geraltov, ktorú momentálne využívajú hospodáriace subjekty. Ing. Očipa 

informoval, že v tejto veci bude potrebné schváliť zámer s osobitným zreteľom. 

Ďalej boli zúčastnení oboznámení s potrebou orezania stromov na cintoríne, takisto aj 

so zámerom výrubu stromov vo vlastníctve obce (na trvalo trávnych porastoch), čo by mohlo 

zabezpečiť príjem pre obec. 

Starosta oboznámil zasadajúcich s vyhotovenou zjednodušenou projektovou 

dokumentáciou, technickou správou na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorá by sa 

mala uskutočniť v priebehu nasledujúceho roka. 

 

K bodu 13/ Diskusia 
 Prítomní diskutovali o aktuálnej situácii v obci, o zvyšujúcich sa cenách za energie,  

vývoz komunálneho odpadu, o výmene svetiel z dôvodu častej poruchovosti a pod. 

 

K bodu 14/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, zaželal im pekné Vianočné 

sviatky a úspešný vstup do Nového roka 2022 a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

             Mgr.  Radovan Dziak v.r.                                        Peter Papp v.r. 
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Príloha č. 1 - rozpočtové opatrenie 

   
Príjmy   

Položka  zvýšenie Rozpočet po úprave 
111003 1 222,00 30 120,00 
133001 35,41 195,41 
133013 338,13 2 338,13 
221004 281,06 281,06 
222003 10,00 10,00 
223001 270,12 370,12 
223003 256,28 256,28 

Spolu 2 413,00  
   

Výdavky   
Položka  zvýšenie Rozpočet po úprave 

610 1 260,00 21 060,00 
620 1 153,00 8 153,00 

Spolu 2 413,00  
 


