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Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,  

konaného dňa 09.03.2023 o 18:00 hod. 
 

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

Poslanci: Luboš Bortňák, Mgr. Radovan Dziak, Tomáš Dziak, Václav Šinaľ 

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. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021 

5. Vyhodnotenie správy KPSS Geraltov za rok 2022 

6. Správa o výsledkoch kontroly a správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu 

Otvorenie zasadnutia  
 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. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Eriku Bortňákovú a za overovateľov 

zápisnice Václava Šinaľa a Tomáša Dziaka. 

 

K bodu 3/Voľba navrhovateľa uznesení 
Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Radovana Dziaka.  

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 
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K bodu 4/ Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021 
 Starosta obce informoval poslancov so správou audítora o audite účtovnej závierky za 

rok 2021. 

 

Uznesenie č. 7:  

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie 

správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 5/ Vyhodnotenie správy KPSS Geraltov za rok 2022 
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb, ktoré 

boli zabezpečované v rámci možností obce, na základe Priorít Komunitného plánu sociálnych 

služieb. 

 
Uznesenie č. 8: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie na vedomie  

správu o plnení KPSS za rok 2022 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 6/ Správa o výsledkoch kontroly a správa o kontrolnej činnosti za 

rok 2022 
Ing. Očipa predniesol svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, podal informácie 

o jeho činnosti, pričom nezistil vážnejšie nedostatky. 

 

Uznesenie č. 9: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove  

berie   na   vedomie  

správu o výsledku kontroly a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 

2022 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 
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K bodu 7/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Vzhľadom na to, že kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi Očipovi končí ku dňu 

28.06.2023 funkčné obdobie, starosta obce navrhol vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

obce na nové funkčné obdobie. 

 

Uznesenie č. 10: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

I. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra Obce Geraltov, ktorá 

sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Geraltove dňa 

8.6.2022 (štvrtok) o 18:00 hod; 

II. schvaľuje spôsob vykonania voľby a náležitosti písomnej prihlášky takto: 

a) voľba hlavného kontrolóra obce Geraltov sa uskutoční tajným hlasovaním, 

pričom každý kandidát má právo na vystúpenie pred hlasovaním v trvaní 

maximálne 5 minút; 

b) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce 

Geraltov: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

c) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 

kandidáta (e-mail, telefón), 

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Geraltov; 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; 

d) kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Geraltov zašlú alebo doručia 

svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ ˮ najneskôr 25.5.2023 do 15:00 

hod. na Obecný úrad v Geraltove, Geraltov č. 35, 082 67; 

III. stanovuje 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Geraltov: 5% 

IV. určuje 

poslancov OZ a to troch poslancov Mgr. Radovana Dziaka, Tomáša Dziaka, 

Václava Šinaľa a 1 náhradníka Ľuboša Bortňáka za členov komisie na posúdenie 

splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra; 

V. žiada starostu obce 

zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v termíne podľa § 18a ods. 2 

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

najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. 

 

Hlasovanie:    
 

Za: 4 Bortňák, R. Dziak, T. Dziak, Šinaľ 

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Demský 

 

K bodu 8/ Rôzne 

Poslanci prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Geraltov č. 1/2023 

o pohrebiskách na území obce Geraltov, ktoré je potrebné aktualizovať a prispôsobiť 

potrebám obce. 

Ďalej starosta informoval prítomných so sťažnosťou Ing. Slávky Bortňákovej, 

týkajúcej sa neriešenia problému odpadových vôd v obci a ich vyústenie na parcelu č. 100, 

k.ú. Geraltov, ktorá bola doručená na obecný úrad dnešný deň. Danou vecou sa zastupiteľstvo 

zaoberalo už v minulosti. Vzhľadom na polohu obce stekajú odpadové vody prirodzeným 

spôsobom z priekop a ciest cez kanalizačné potrubia, ktoré boli uložené už v minulosti a 

paradoxom je, že aj bývalou starostkou pani Ing. Bortňákovou a pretekajú pozemkami 

súkromných vlastníkov. Takisto aj v iných častiach obce pretekajú odpadové vody cez 

súkromné pozemky. Daná záležitosť bude v budúcnosti riešená na verejnom zhromaždení 

občanov. 

 

K bodu 9/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice:  Podpis 

Tomáš Dziak   

Václav Šinaľ   

 

 

Starosta obce:         

Vladimír Tejiščák    

 

 

 


