Uznesenie č. 3/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 27.08.2015
Prítomní: (6) Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal Nikerle, Ing. Ľubica
Rajčáková PhD, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Mgr. Lenka Faixová

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Zmluvu s firmou Grantprojekt, s.r.o. zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budovách vrátane zatepľovania,
Prítomní: 5

b)

Za: 6

Rozpočtové opatrenia č. 3/2015,
Prítomní: 6

e)

Za: 6

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015,
Prítomní: 6

d)

Neprítomný: 1 (Ing. Ľ. Nikerle)

Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Gerlachov,
Prítomní: 6

c)

Za: 5

Za: 6

Štáb CO obce Gerlachov:
predseda: Mgr. Ján Hroboň, zástupca predsedu: Ing. Ľubomír Nikerle, členovia štábu CO: Jozef
Homola, Ing. Ľubica Rajčáková PhD, Alena Kičinová, plnenie osobitných úloh: Michal Nikerle,
veliteľ zdravotníckej jednotky: Ondrej Žuža , veliteľ požiarnej jednotky: Ján Rusnák ml. č. 170,
veliteľ poriadkovej jednotky: Rastislav Rusnák č. 38, veliteľ zásobovacej jednotky: Luboš Ludvik
Prítomní: 6

f)

Za: 6

Povodňovú komisiu obce Gerlachov:

predseda: Mgr. Ján Hroboň, členovia štábu CO: Ing. Ľubomír Nikerle, Luboš Ludvik
Prítomní: 6
g)

RNDr. R. Babiaka, PhD. na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
Prítomní: 6

h)

Za: 6

skúšobnú prevádzku „Informačného systému Spravodaj“ na 3 mesiace bezplatne,
Prítomní: 6

j)

Za: 6

Riadenie procesu spracovania - koordinátor Mgr. J. Hroboň, členovia: K. Nikerlová, Ing. Ľ. Nikerle
a pracovnú skupinu: hospodársku – K. Nikerlová, sociálnu: J. Faixová a environmentálnu: Ing. Ľ.
Nikerle,
Prítomní: 6

i)

Za: 6

Za: 6

zvolanie verejnej schôdze občanov v termíne 2 týždne po najbližšom zasadnutí OcZ.
Prítomní: 6

Za: 5

Proti: 1 (Ľ. Nikerle)

2. ukladá:
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a) podať reklamáciu na rekonštrukciu stavby ČOV Gerlachov,
Prítomní: 6

Za: 6

Termín: do 20.9.2015

b) obecnému úradu a kultúrnej komisii vypracovať jednu prílohu Gerlachovského informátora
v Podtatranskom kuriéri a zabezpečiť jej vydanie,
Prítomní: 6

Za: 6

Termín: do konca októbra 2015

3. poveruje:
a) starostu obce výberom garanta, ktorý posúdi písomné stanovisko prevádzkovateľa ČOV Gerlachov,
Prítomní: 6

Za: 6

Termín: do 5.9.2015

4. berie na vedomie:
a) Správu o autodoprave za 1. polrok 2015,
b) Správu o hospodárení obce Gerlachov za 1. polrok 2015,
c) Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – starosta,
5. nemá námietky:
a) voči prehodnoteniu pozemkov č. 489 a 499 pre žiadateľov Lenku a Jána Krzystofekových
a definitívne rozhodnutie vydá vlastníkom pozemkov po predložení listov vlastníctva.
Prítomní: 6

Overovatelia: Jozef Homola

Za: 6

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 3/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 08. 2015 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

8
6
1
0
1 (Mgr. Faixová)
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva s firmou Grantprojekt s.r.o. - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budovách vrátane zatepľovania
5. Informácia o rozpracovaných projektoch
6. Kolaudácia ČOV
7. Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Gerlachov
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
9. Správa o autodoprave za polrok 2015
10. Hospodárenie obce Gerlachov za I. polrok 2015
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Starosta navrhol, aby sa za bod 3 doplnil bol Zmluva s firmou Grantprojekt s.r.o. - Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budovách vrátane zatepľovania.
Všetci prítomní poslanci schválili program s touto zmenou jednohlasne. Poslanec Ľ. Nikerle bol
neprítomný.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanec Homola a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie
poslankyňa Rajčáková a poslanec Rusnák, do mandátovej komisie poslanec M. Nikerle.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne. Poslanec Ľ. Nikerle bol neprítomný.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia sú splnené všetky body až na bod 5. a), ktorý je splnený čiastočne, webovú
stránku je potrebné ešte naplniť údajmi povinnými zo zákona č. 382/2011 o slobodnom prístupe k
informáciám.
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4. Zmluva s firmou Grantprojekt s.r.o. - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budovách vrátane zatepľovania
Starosta – zmluva bola poslancom preposlaná. Jedná sa o nové kúrenie s kotlom na biomasu, alebo
drevo, zateplí sa vonkajšia fasáda a strop na poschodí. Má stretnutie s projektantom kúrenia pánom
Bendíkom, ktorý bude robiť aj zateplenie. V prípade, že projekt neprejde cez envirofond, tak projekt pôjde
cez ďalšiu výzvu cez životné prostredie.
Poslankyňa Rajčáková – či máme na túto stavbu peniaze.
Starosta – stavba by mala stáť okolo 100 tis. € s 5 % spoluúčasťou obce. Projektová dokumentácia by
mala stáť do 1000,- €.
Poslanec M. Nikerle – kúrenie v budove obecného úradu je potrebné riešiť, cena za projektovú
dokumentáciu (PD) je nereálna. Na vypracovaní PD sa podieľa veľa profesií, iba projekt architektúry bude
stáť viac ako 1000,- €. PD musí byť urobená poriadne, čo nebude v rozpočte, fondy nepreplatia.
Starosta – tlačí nás čas, je potrebné urýchlene konať, rýchlo vypracovať projektovú dokumentáciu.
Termín odovzdania projektu je 10. október. Toto je už tretí projekt, ktorý chceme podať, budeme radi, keď
nám prejde jeden. Až bude spracovaná PD a rozpočet, poslanci ju dostanú na pripomienkovanie. Bude
vytvorená rezerva na pripojenie kotla na plyn.
Poslanec Homola – teraz rozhodneme, či do toho projektu ideme, alebo nie. PD budeme schvaľovať
potom.
Starosta dal o zmluve hlasovať.
Všetci prítomní poslanci zmluvu jednohlasne schválili. Poslanec Ľ. Nikerle bol neprítomný.
5. Informácia o rozpracovaných projektoch
Starosta – projekt kamerového systému je podaný na ministerstve. Ďalší projekt – skládky nelegálneho
odpadu je tiež podaný, doplňovali sa ešte nejaké doklady. Do polovice septembra má ministerstvo
schvaľovať projekty. Ďalšie zmluvy budú podľa toho či projekty prejdú, alebo nie.
6. Kolaudácia ČOV
Starosta – poslanci obdržali stanovisko prevádzkovateľa ČOV od pána Kuderavého. Obec dostala na
úhradu poplatok 4 188,60€ za rok 2014 za vypúšťanie odpadových vôd s nadmerným množstvom obsahu
kyslíka, na základe čoho nebola skolaudovaná ČOV. Kolaudácia sa posunula na október 2015. V stanovisku
sa pán Kuderavý zbavuje zodpovednosti za daný stav. ČOV je po rekonštrukcii a odobraté vzorky sú
nevyhovujúce. ČOV po rekonštrukcii je v záruke. Je potrebné vykonané práce reklamovať. Poplatok obci na
základe odvolania vrátia. Pracovníci vodohospodárskeho podniku chodia teraz na kontrolu hodnôt
vypúšťaných odpadových vôd často a vzorky sú stále zlé. Je potrebné dobudovať meraciu šachtu, bez nej sa
ČOV neskolauduje.
Poslanec Homola – je potrebné rozprávať sa s inými prevádzkovateľmi, či by nám nepomohli.
Poslanec M. Nikerle – navrhuje poveriť starostu obce výberom odborne spôsobilej osoby, ktorá by
posúdila písomné stanovisko prevádzkovateľa ČOV.
Poslanec Homola – navrhuje riešiť závady reklamáciou.
Starosta – má takúto osobu, ktorá stanovisko posúdi. Dal hlasovať za návrh poslanca M. Nikerlého.
Všetci prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
7. Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Gerlachov
Starosta oznámil, že tento poriadok predkladá hlavná kontrolórka obce. Bolo to konzultované
s právnikom.
Všetci poslanci poriadok schválili bez pripomienok.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Starosta – plán činnosti bol poslancom preposlaný, neboli k nemu pripomienky.
Všetci poslanci plán schválili jednohlasne.
9. Správa o autodoprave za polrok 2015
Ekonómka obce skonštatovala, že je úspora na PHM, stúpli náklady na opravy Octávie aj Movana,
z dôvodu, že vozidá stárnu. CAS 25 je nepojazdná. Iveco prešlo do majetku obce.
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Starosta – oprava Movana bola z dôvodu väčšej poruchy na motore spôsobenej tým, že v minulosti
neboli robené dôkladné prehliadky. CAS 25 je neopraviteľná a bude ju potrebné vyradiť.
Poslanci správu o autodopravu zobrali na vedomie.
10. Hospodárenie obce Gerlachov za I. polrok 2015
Ekonómka obce prečítala správu a oboznámila prítomných s hospodárením za I. polrok 2015. Rozpočet
sa oproti schválenému stavu navyšoval riadnym opatrením dvakrát, štyrikrát z dôvodu prijatých účelových
dotácií zo štátneho rozpočtu a jedenkrát rozpočtovým opatrením starostu, celkom o výšku 35 599,09€.
Celkové príjmy obce sú plnené na 47% a výdavky sú čerpané na 37 %. Pohľadávky boli upomínané, urobilo
sa 14 exekúcií a obec bude vymáhať aj úrok z omeškania.
Poslanci Správu o hospodárení vzali na vedomie.
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Ekonómka - opatrenie bolo poslancom dopredu poslané a vyvesené v zákonnej lehote. Predniesla
dôvodovú správu a vysvetlila dôvody zmien v rozpočte. Rozpočtovým opatrením sa rieši navýšenie
finančných prostriedkov a presuny prostriedkov medzi položkami rozpočtu v príjmoch a vo výdajoch
o rovnakú sumu 740,- €, čím sa dodrží vyrovnanosť rozpočtu. Ekonómka predniesla aj dôvodovú správu
k rozpočtovému opatreniu č. 1/2015 – starosta, ktoré rieši len presun prostriedkov za špeciálne služby
z kapitoly obce na odpadové hospodárstvo a výšku rozpočtu sa nemenila.
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 bez pripomienok a rozpočtové opatrenie č. 1/2015 –
starosta vzali na vedomie.
12. Rôzne
Starosta – je potrebné schváliť členov štábu CO a povodňovú komisiu.
Poslanci navrhovaných členov CO schválili jednohlasne.
Starosta – prečítal žiadosť manželov Krzysstofekových o prehodnotenie pozemkov č. 489 a 499 na
stavebné účely.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhol, že OcZ nemá námietky, ale definitívne rozhodnutie dá až vlastníkom
pozemkov, ktorými zatiaľ manželia Krzysztofekoví nie sú.
Poslanci návrh Ľ. Nikerleho schválili jednohlasne.
Starosta – obec musí mať vypracovaný PHSR. Ponúk na vypracovanie bolo veľa v rôznych cenových
ponukách. Oslovil RNDr. Babiaka zo Spišskej Novej Vsi, ktorý nebol drahý a je ochotný plán vypracovať za
750,-€. Dal hlasovať za vypracovanie PHSR p. Babiakom. K vypracovaniu tohto plánu je potrebné schváliť
členov riadiaceho tímu a členov pracovných skupín.
Poslanci schválili jednohlasne RNDr. Babiaka na vypracovanie PHSR a členov riadiaceho tímu a členov
pracovnej skupiny.
Starosta – oboznámil s informačným systémom, ktorý by mohol v obci fungovať na základe
doručovanie SMS správ a mailov z obecného úradu. Zatiaľ by fungoval pokusne na tri mesiace zadarmo.
O tomto systému budú občania informovaní prostredníctvom letákov.
Poslanci pokusné nainštalovanie tohto systému schválili jednohlasne.
Starosta – obecný úrad riešil niekoľko žiadostí občana, ktorý zakázal na jeho pozemkoch organizovať
akcie usporiadavané obcou. V septembri by sa mala namontovať brána na cintoríne. Rieši sa lávka cez potok
pri SAD s riaditeľom Správy ciest, musí sa posunúť, lebo zasahuje do štátnej cesty. Správa ciest dá
pracovníkov aj techniku, aby sa lávka opravila. Chyba už bola v projekte.
Poslanec Homola – v minulom volebnom období sa lávka neriešila, Bývalý starosta tvrdil že cesta
nebola zúžená lávkou a za celé obdobie nedokázal problém vyriešiť. Je rád, že sa to konečne dorieši.
Poslankyňa Rajčáková – bolo by vhodné znížiť rýchlosť v obci na štyridsať, cesta je neprehľadná.
Starosta – opýta sa na polícií. Gerlachovský informátor bude pokusne vydaný v jednom výtlačku ako
súčasť Podtatranského kuriéra.
Poslanec M. Nikerle navrhol uložiť obecnému úradu a kultúrnej komisii vypracovať jednu prílohu GI
v Podtatranskom kuriéri. Odporučuje, aby sa pri oprave lávky urobil kontrólny deň a v zápise sa uviedlo, či
chybu urobil projektant alebo realizátor stavby. Pýta sa čo s revitalizáciou obce. Navrhuje zvolať verejnú
schôdzu občanov dva týždne po najbližšom zasadnutí OcZ. Odporúča obecnému úradu prepracovať Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Poslanec Homola súhlasí so zvolaním schôdze.
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Poslanec Ľ. Nikerle – je jedno či sa články zháňajú do Podtatranského kuriéra alebo do GI, ale je
problém s naplnenosťou.
Poslanci návrh M. Nikerleho o vydaní spôsobe vydania GI schválili jednohlasne.
Poslanci schválili návrh M. Nikerleho na zvolanie verejnej schôdze občanov. Poslanec Ľ. Nikerle bol
proti.
13. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
14. Uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala schválené uznesenie.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.40 hod.

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
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