Zápisnica č. 3/2020
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,
konaného dňa 18.06.2020 o 13:00 hod.
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Vladimír Tejiščák – starosta obce
Poslanci: Bc. Radovan Dziak, Mária Mešťanová, František Vasko
Hostia: Ing. Slavomír Očipa, RNDr. Erika Bortňáková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba navrhovateľa uznesení
4. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Vladimíra Dolhého
5. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva Františka Vaska
6. Odpredaj majetku (pre Magdalénu Šutkovú)
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Geraltov za rok 2019
9. Schválenie záverečného účtu obce Geraltov za rok 2019
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Úvodom starosta obce privítal prítomných a podal informáciu o vzdaní sa mandátu
poslanca pána Vladimíra Dolhého.
Keďže zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, podľa § 192 zákona
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva nastupuje ako náhradník kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát,
teda František Vasko.
Následne pán František Vasko zložil a podpísal sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Geraltove a starosta mu odovzdal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom
obecného zastupiteľstva.
Starosta skonštatoval, 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

Starosta navrhol zmenu programu, a teda vypustenie bodu 5 a 6.
Výsledky hlasovania:

Za:3
Proti: 0
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Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Eriku Bortňákovú a za overovateľov
zápisnice Františka Vaska, Radovana Dziaka.

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

Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Vladimíra
Dolhého
Starosta obce prečítal prítomným list pána Vladimíra Dolhého vo veci vzdania sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva ku dňu 8.6.2020 a to zo zdravotných dôvodov.
Obecné zastupiteľstvo to zobralo na vedomie.

K bodu 7/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na 2. polrok 2020
Uznesenie č. 7/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
Výsledky hlasovania:

Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Geraltov za rok 2019
Ing. Slavomír Očipa podal svoje stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Geraltov
za rok 2019 (návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva,
odporučil dať overiť účtovnú závierku obce audítorovi a schváliť tvorbu rezervného fondu).
Navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce s výhradami a prijať opatrenia.
Uznesenie č. 8/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
Výsledky hlasovania:

Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 9/ Schválenie záverečného účtu obce Geraltov za rok 2019
Uznesenie č. 9/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Geraltove
1. s c h v a ľ u j e
celoročné hospodárenie obce za rok 2019 s výhradami
2. s c h v a ľ u j e
tvorbu rezervného fondu vo výške 16.526,64 €
3. p r i j í m a
opatrenie na nápravu nedostatkov záverečného účtu za rok 2019:
1. Dať overiť účtovnú závierku obce audítorovi
2. Rezervný fond viesť na samostatnom účte
3. Zlepšiť komunikáciu so spoločnosťou, ktorá spracováva účtovníctvo
Výsledky hlasovania:

Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 10/ Rôzne
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Petrušovej o odkúpenie pozemku, parcela
č. KnE 240/1 reagujúcou na zverejnený zámer odpredaja obecného pozemku (z
predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva), pod rodinným domom. Poslanci sa
zhodli, že v momentálnej situácii sa tým nebudú zaoberať.
Pán Dziak upozornil na potrebu opravy verejného osvetlenia, na niektorých miestach
LED slabo osvetlené.

K bodu 11/ Diskusia
Prítomní diskutovali o potrebe opravy altánku, aby sa zabránilo znehodnoteniu,
spomínané už pri minulom zasadnutí, starosta na to informoval prítomných o cenovej ponuke
na fólie a strechu proti ktorej nemali námietky.

K bodu 12/ Záver
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

.......................................................
Bc. Radovan Dziak v.r.

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