Uznesenie č. 5/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 06.09.2012
Prítomní: (6) Peter Bujnovský, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Ing. Jana Faixová

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. berie na vedomie:
a)

Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Gerlachov za I. polrok 2012

b)

hospodárenie za I. polrok 2012

c)

plán zasadnutí OcZ na II. polrok 2012: 11.10.2012, 22.11.2012, 20.12.2012

2. schvaľuje:
a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
Prítomní: 6

Za: 5

Proti: 1(Nikerle) Zdržal sa: 0 Neprítomný: 0

b) sadzbu stočného na výšku 0,40 € / m3 pre rok 2013
Prítomní: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Homola) Neprítomný: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c) zmluvu s Prima bankou a.s.
Prítomní: 6

Za: 6

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Neprítomný: 0

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Jozef Homola
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 5/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 09. 2012 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

11
6
1
1
1 (Ing. Jana Faixová)
1
2

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosť p. J. Faixa o pridelenie bytu
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
6. Hospodárenie za I. polrok 2012
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Gerlachov za I. polrok
8. Plán zasadnutí OcZ na II. polrok 2012
9. Stanovenie výšky stočného pre rok 2013
10. Zmluva s Prima bankou Slovensko, a.s.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
3. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia.
Prítomní boli šiesti poslanci. Neprítomná poslankyňa Faixová sa ospravedlnila. Všetci prítomní poslanci
program zasadnutia schválili.
4. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Homola a Nikerle, do návrhovej komisie poslanci Hroboň a
Bujnovský. Do mandátovej komisie poslanec Rusnák a poslankyňa Kičinová.
Poslanci všetkých navrhnutých schválili jednohlasne.
5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta - z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy a z predchádzajúcich boli veci poplnené.
Poslanec Nikerle - bod 3.c) z Uznesenia č. 3/2012 nie je splnený, pribudol tam nový odpad.
Starosta – tento bod sa bude priebežne plniť, vyzvu sa pôvodní vlastníci k ochrane svojho majetku a je
potrebné hľadať spoločné riešenie aj s PD Tatran Gerlachov.
6. Žiadosť p. J. Faixa o pridelenie bytu
Starosta oznámil, že tento bod je bezpredmetný nakoľko bolo doručené zrušenie žiadosti.
Poslanec Nikerle dal procedurálny návrh, aby sa zmenilo poradie bodov: bod 5 až za bol 7.
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Návrh bol schválený jednohlasne.
6. Hospodárenie za I. polrok 2012
Ekonómka obce podala správu o hospodárení za I. polrok, kde celkové príjmy sú plnené na 51 %, z toho
podielové dane na 47 %. Daň z nehnuteľnosti je plnený zatiaľ na 27%, príjem za komunálny odpad je na
94% a stočné je zatiaľ plnené na 23%. Výdavky obce sú čerpané na 41 %. Mierne zväčšené, alebo
prekročenie čerpania bolo v položkách Všeobecný materiál, kde sa zakúpil stan, Servis, údržba áut – hlavne
na Oktáviu (STK, výmena olejov). Odvoz komunálneho odpadu je mierne prekročený a bude sa aj
prekračovať, lebo pribudli fakturácie za komunálne odpad, ktorý musia TS, Svit vytriediť zo separovaného
zberu. ZŠ s MŠ vyčerpala výdavky na 47 %.
Starosta – informoval prítomných o problematickom rozdeľovaní príjmov z podielových daní
zo štátneho rozpočtu.
Poslanci vzali správu na vedomie.
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Gerlachov za I. polrok
Ekonómka obce v monitorovacej správe v zmysle zákona vyhodnotila plnenie rozpočtu podľa
programov.
Všetci poslanci správu obdržali v zákonom stanovenej lehote a vzali ju na vedomie.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
Ekonómka obce uviedla, že prvé rozpočtové opatrenie obsahuje úpravu príjmov a výdavkov z dôvodu
poskytnutia účelovej dotácie hmotnej núdze na školské pomôcky vo výške 348,60 € s kódom zdroja 111
a presuny v rozpočte z položky Údržba administratívnych budov vo výške 2428,- € na položku Všeobecný
materiál o 1000,- € a položku Odmena za verejné obstarávania o 1428,- € a presun v kapitálových výdavkoch
z položky Oplotenie cintorína na položku Revitalizácie vo výške 2200,- €.
Poslanec Nikerle – bola schválená výmena okien, prečo sa položka ponižuje.
Starosta – je potrebné byť opatrný vo výdavkovej časti pre tento rok, lebo ak nebudú naplnené
podielové dane v príjmovej časti na 100 %, tak by sme sa dostali do problémov.
Poslanec Nikerle bol proti, ostatní poslanci rozpočtové opatrenie schválili.
8. Plán zasadnutí OcZ na II. polrok 2012
Starosta obce navrhuje ďalšie zasadnutia na 11.10., 22.11. a 20.12.
Poslanci zobrali tento plán zasadnutí na vedomie.
9. Stanovenie výšky stočného pre rok 2013
Starosta informoval, že každý rok žiadame Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o schválenie
výšky stočného. Náklady vynaložené na ČOV nepokrývajú príjmy za stočné aj po zapojení sa hotela Hubert
po pätnásťročnom oslobodení a preto navrhuje výšku stočného na 0,50 € pre rok 2013.
Poslanec Nikerle chce vedieť čo tvorí náklady na ČOV.
Starosta – sú to náklady na údržbu, opravy, prepravné, na energiu, odpisy, za prevádzkovanie, rozbory,
mzda za obsluhu. Čistička je v dezolátnom stave, oprava dúchadiel sa urobila vo vlastnej réžii. Nie je
meranie na odpadových vodách, berie sa len stav odobratej pitnej vody, alebo paušál 55m3 na osobu, kde nie
je vodomer.
Poslanec Nikerle dal návrh, aby cena stočného pre rok 2013 ostala nezmenená t.j. 0,40 €.
Poslanec Homola sa zdržal hlasovania a všetci ostatní prítomní poslanci tento návrh schválili.
10. Zmluva s Prima bankou Slovensko, a.s.
Starosta informoval o zmluve s Prima bankou Slovensko, a.s. na predlženie splatnosti
preklenovacieho úveru. Prešlo sa na zmluvu termínovanú, ktorú možno ukončiť kedykoľvek mimoriadnou
splátkou.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
11. Rôzne
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Starosta – je potrebné sedenie ku návrhu monografie, aby sa do konca roku vybral vydavateľ. Akú
chceme väzbu, papier, formu, na základe toho sa spracujú súťažné podmienky a oslovia sa vydavatelia. Je
potrebný výber fotografií a ich popis, aby sa na fotke našiel každý občan.
Poslanec Nikerle súhlasí so stretnutím spolu so zostavovateľmi knihy, nech nám donesú aj vzorky –
ukážky.
Poslanec Hroboň, je pekné aj spracovanie s čierno-bielymi fotkami a neísť do veľkého počtu tlače.
Starosta má prichystaný list, ktorým osloví všetkých našich rodákov, aby si knihu predkúpili a tým
prispeli na vydanie knihy. Dá sa aj žiadosť na VÚC o nenávratný finančný príspevok na vydanie knihy.
Ďalej je potrebné sa zaoberať VZN o miestnych daniach a komunálnom odpade.
Poslanec Hroboň – nebol vykosený cintorín, činnosť aktivačných prác je neefektívna, pracovníci
aktivačnej činnosti nie sú využití. Je potrebné prizvať koordinátorku na pracovnú poradu.
Starosta – cintorín v porovnaní so starými rokmi sa nedá zrovnať, trikrát do roka je pokosený, čo je
postačujúce. Z aktivačných prác sa niekoľko ľudí už vyhodilo, čím sa ponížila aj doba pre koordinátorku
a v októbri cyklus končí.
Poslankyňa Kičinová – posledný augustový týždeň pomáhali aktivanti v škole, umývali okná.
Poslanec Nikerle – za cintorínom je znovu skládka odpadu, za stodolami na brehoch, v pieskovej bani
a neporiadok je aj pri obecnom úrade. O komunálnom odpade a separovaní je potrebné informovať a
vychovávať ľudí aj prostredníctvom článkov v Gerlachovskom informátore. Je potrebné pokosiť aj okolo
kontajnera na starom cintoríne.
Poslanec Hroboň – obchod nemá konvu a ľudia využívajú susedné konvy, ale plasty už neseparujú.
Starosta – je potrebné osloviť p. Sulitku a vyzvať ho k zakúpeniu konvy na komunálny odpad a plasty.
Poslanec Homola – boli sťažnosti, že pri pohrebe nebolo vykosené okolo hrobov.
Starosta – pri pohreboch je vždy okolie hrobov vykosené.
12. Diskusia
Poslanec Nikerle – chce počuť informáciu ohľadne územného plánu a úpravy pozemkov. Skúsiť sa
skontaktovať s Ing. Králikom spracovateľom ÚPN obce prostredníctvom emailu, SMS. Na ulici Novej je
šachta, ktorá sa zasypáva a ako sú riešení ostatní obyvatelia pri hoteli Hubert čo s týka stočného.
Pán Čonka č. 138 – cesta pred jeho rodinným domom, ktorá sa urobila už sa ničí, neporiadok sa tam
neupratuje a šachta je nebezpečná pri všetkých ľudí.
Starosta – asi je potrebná zmena architekta, lebo Ing. Králik je veľmi vyhýbavý. Čo sa týka šachty je
netypická štvorcová, je potrebné ju dať vyrobiť. Ohľadne stočného boli všetci majitelia oslovení listom
a čakáme na odozvu.
13. Návrh na uznesenie
Poslanec Hroboň prečítal uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
14. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.40 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Jozef Homola
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