Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 22.11.2017
Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena s Východoslovenskou
distribučnou, a.s., Košice.
Prítomní: 7
Za: 6
Neprítomný: 1 (L. Faixová)
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje žiadosť Mesta Svit o finančný príspevok na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov, výška príspevku 50,- EUR na jedného žiaka.
Prítomní: 7
Za: 6
Neprítomný: 1 (L. Faixová)
Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým
pobytom na území obce Gerlachov, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit.
Prítomní: 7

Za: 6

Neprítomný: 1 (L. Faixová)

Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu o zimnej údržbe komunikácií s p. Stanislavom
Račekom.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017:
TJ TATRAN Gerlachov - futbalový turnaj, Memoriál Ing. Pavla Mlynára
400,- €
Prítomní: 7
Za: 7
OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu
1000,- €
Prítomní: 7
Za: 7
OZ Návraty Gerlachov - súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
100,- €
Prítomní: 7
Za: 7
TJ TATRAN Gerlachov - kolieskové lyže, Memoriál MUDr. Michala Guhra
400,- €
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 1 (M. Nikerle)
Zdržal sa: 1 (Ľ. Rajčáková)
TJ TATRAN Gerlachov - lyžiarske preteky Memoriál 24 padlých hrdinov SNP 1000,- €
Prítomní: 7
Za: 7
Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií.
Prítomní: 7

Za: 5
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Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – starosta.
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
Prítomní: 7

Za: 6

Nehlasoval: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu z vykonania následnej kontroly – kontrola
vykonávania základnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky.
Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje mimoriadnu odmenu:
vo výške 100,- € poslancom obecného zastupiteľstva
Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 1 (M. Nikerle)

a zástupcovi starostu 400,- €.
Prítomní: 7

Za: 4

Zdržal sa: 1 (Ľ. Nikerle)

Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá obecnému úradu, aby prešetril podnet p. Ing. Jána Gašpera
v termíne do 15.12.2017.
Termín: do 15. 12. 2017
Prítomní: 7

Za: 5

Nehlasoval: 1 (J. Homola, M. Nikerle)

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

Uznesenia zo 5. zasadnutia

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 5/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 11. 2017 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

11
7
1
1
0
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o zriadení vecného bremena s firmou Východoslovenská distribučná, a.s., Košice
5. Žiadosť Mesta Svit o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce Gerlachov
6. Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov
7. Zmluva o zimnej údržbe komunikácií
8. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gerlachov na rok 2018
9. Zásady odmeňovania poslancov
10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – starosta
11. Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia. Na žiadosť hlavnej
kontrolórky Ing. Hoffmannovej navrhol aby sa za bod č.10 doplnil bod: Správa z vykonanej kontroly –
kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly.
Poslanci doplnenie toto bodu a celý program zasadnutia schválili jednohlasne.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice bol navrhnutý poslanec Ľ. Nikerle a poslankyňa Ľ Rajčáková, do návrhovej komisie
poslankyňa A. Kičinová a poslanec J. Homola, do mandátovej komisie poslanci M. Nikerle a R. Rusnák.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 29/2017 je splnené, starosta rozprával s Ing. Hlávkom, ktorý
pozemok daroval ostatným vlastníkom parcely, uznesenie č. 37/2017 je splnené, starosta pozval Ing.
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Zoričáka z firmy Royal Brabest Capital na najbližšie pracovné zasadnutie OcZ. Uznesenie 41/2019 je
splnené, obecný úrad zaslal list Ing. Gašperovi.
4. Zmluva o zriadení vecného bremena s firmou Východoslovenská distribučná, a.s., Košice
Starosta obce povedal, že zmluva bola firmou VSD opravená.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
Poslakyňa L. Faixová bola neprítomná.
5. Žiadosť Mesta Svit o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce Gerlachov
Starosta povedal, že žiadosť bola prejednaná na pracovnom zasadnutí.
Poslanec J. Homola navrhol v zmysle pracovného zasadnutia príspevok na žiaka vo výške 50,- € na rok.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
6. Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí
Gerlachova

s trvalým pobytom na území obce

Starosta podal informáciu, že zmluva bola prejednaná na pracovnom zasadnutí.
Poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
7. Zmluva o zimnej údržbe komunikácií
Starosta povedal, že zmluva sa prejednávala na pracovnej porade.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková sa pýta, či má nový dodávateľ prác oprávnenie na údržbu ciest.
Starosta povedal, že oprávnenie má na práce s mechanizmami.
Všetci siedmi poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
8. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gerlachov na rok 2018
Starosta prečítal žiadosti o dotácie a to:
TJ TATRAN Gerlachov - futbalový turnaj, Memoriá Ing. Pavla Mlynára 400,- €.
Všetci poslanci žiadosť schválili jednohlasne.
OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu 1000,- €.
Všetci poslanci žiadosť schválili jednohlasne.
OZ Návraty Gerlachov - súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu 100,- €.
Všetci poslanci žiadosť schválili jednohlasne.
TJ TATRAN Gerlachov – preteky na kolieskových lyžiach, Memoriál MUDr. Michala Guhra 400,- €.
Piati poslanci boli za, proti bol M. Nikerle a zdržala sa Ľ. Rajčáková.
TJ TATRAN Gerlachov - lyžiarske preteky Memoriál 24 padlých hrdinov SNP 1000,- €.
Všetci poslanci žiadosť schválili jednohlasne.

9. Zásady odmeňovania poslancov
Starosta obce povedal, že zásady boli prejednané na pracovnej porade.
Poslanec M. Nikerle, R. Rusnák a hlavná kontrolórka predložili písomné návrhy na zmenu zásad.
Poslanec R. Rusnák podal ústny návrh na zvýšenie odmien poslancov za zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 20,- €.
Starosta dal hlasovať o zásadách vrátane zmien.
Piati poslanci boli za, proti boli Ľ. Nikerle a M. Nikerle.
10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - starosta
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Ekonómka podala najskôr informáciu o presunoch finančných prostriedkov v Rozpočtovom opatrení č.
3/2017 – starosta presunoch. Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 sa navyšuje rozpočet o 14.156,- €.
Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 schválili jednohlasne.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – starosta vzali na vedomie.
11. Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
Hlavná kontrolórka obce Ing. Hoffmannová predložila prítomným správu z vykonania následnej
kontroly, ktorá bola vykonaná na základe plánu kontrol. Bola vykonaná námatková kontrola faktúr,
objednávok a zmlúv súvisiacich s vybratými faktúrami s krycími listami, na ktorých bola vykonaná základná
finančná kontrola v súlade so zákonom. Podkladom pre faktúry je objednávka alebo zmluva, pri štyroch
faktúrach chýbali objednávky overené základnou finančnou kontrolou.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, či pri viacerých faktúrach chýbajú objednávky.
Starosta odpovedal, že pri návale práce pri menších veciach môžu objednávky chýbať.
Poslanci vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie.
12. Rôzne
Starosta obce podal informáciu o návrhu rozpisu rozpočtu školy na roky 2018, 2019 a 2020, v ktorom
boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na náter strechy na budove školy.
Ekonómka povedala, že náter strechy nie je kapitálový výdavok.
Starosta informoval aj o rozpočtovej požiadavke, ktorú predložila Telovýchovná jednota. Ďalej
urýchlene sa musí podať žiadosť na opravu kamenného mosta ako kultúrnej národnej pamiatky s rozpočtom
okolo 40.000,- € a bude sa robiť verejné obstarávanie. Podala sa žiadosť na rekonštrukciu ČOV, ktorá je
stále neskolaudovaná v skúšobnej prevádzke. Je potrebné aby poslanci predložili svoje návrhy čerpania
rozpočtu na rok 2018. Do konca tohto roka, by sa malo nájsť nové riešenie za SMS spravodaj. Každá správa
už bude spoplatnená.
Ďalej je problém so zbernými miestami separovaného odpadu, kde je odpad rozhádzaný po zemi a zle
separovaný. Vývozca odpadu odmieta takýto zber vyvážať a ak sa tento problém nezlepší, zberné miesta sa
zrušia. Bol pozvaný na predstavenstvo pozemkových úprav a informácie o tom sú aj na vývesnej tabuli.
Poslanec M. Nikerle povedal, že odvozov separovaného odpadu je málo a ľudia sa odnaučia separovať.
Pre firmu Brantner je z finančného hľadiska dôležitý komunálny odpad a nie separovaný.
Starosta povedal, že z toho dôvodu sa ľudia neodnaučia separovať, ale s firmou Brantner je zmluva na
odvoz odpadu na obdobie štyroch rokov. Výber zmluvného partnera prešiel elektronickým trhoviskom.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že zber separovaného odpadu do vriec je lepší, lebo vrecia sú priehľadné
a ľudia si skôr dávajú pozor, čo tam vhodia. Firma, ak nemá odber na jednotlivé komodity, tak je to pre ňu
stratová záležitosť.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková navrhuje urobiť zábradlie na mostoch cez malý potok na ulici Družstevnej.
Poslanec M. Nikerle poznamenal, že zábradlie na týchto mostíkoch bude skôr na škodu. Zábradlie tam
už bolo a bolo odstránené.
Starosta navrhol poslancom mimoriadnu odmenu po 100,- €.
Šiesti poslanci boli za, poslanec M. Nikerle bol proti.
Starosta ďalej navrhol mimoriadnu odmenu zástupcovi starostu 400,- €.
Šiesti poslanci boli za, poslanec Ľ. Nikerle sa zdržal.
Ing. Ján Gašper napísal na obecné zastupiteľstvo sťažnosť o porušovaní stavebného zákona Ing. Ryšom
a myslel si, že stavebná komisia sa bude tomu venovať. Dostal odpoveď, že poslanci nemajú právo
vstupovať na súkromný pozemok a ani kontrolne orgány nič nezistili. Na to sa nepýtal. Ale priestupkom je,
že po neskolaudovanej stavbe behajú deti a chce vedieť ako to je s čiernou stavbou a so zmenou vodného
toku, ktorý má aj nafotený. Vodný tok mal byť daný do pôvodného stavu. Ku separovanému zberu odporúča
nechať kontajnery tam, kde sú kamery.
Starosta obce prisľúbil zaoberať sa riešením tejto situácie a dá odpoveď.
Poslanec J. Homola povedal, že komisia je poradným orgánom zastupiteľstva a nerobí žiadne závery, na
to sú štátne orgány, ktoré nič nezistili. Toto sú susedské spory a stavebná komisia to nevyrieši.
Poslanec M. Nikerle povedal, že komisia nebola ničím poverená. Na túto stavbu nemalo byť vydané
stavebné povolenie.
Poslankyňa L. Faixová podala návrh uložiť obecnému úradu prešetriť podnet Ing. Jána Gašpera.
Za tento návrh boli piati poslanci, nehlasovali poslanci J. Homola a M. Nikerle.
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13. Diskusia
Poslanec Ľ. Nikerle podal informáciu o rozhovore s kronikárkou M. Nikerlovou, že bude pokračovať
v písaní kroniky ak poslanci problematický článok o revitalizácii obce dodajú. Ďalej poďakoval obecnému
úradu za odoslanie listov a za opravu domu smútku.
Poslanec J. Homola povedal, že okolo hlavnej cesty sú palice len po jednej strane a je potrebné
upozorniť občanov na parkovanie na miestnych komunikáciách.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že chýbajú zábrany na brehu pri Batizovciach.
Starosta obce povedal, že sa vyhlási relácia ohľadne miestnych komunikácií, zábrany sa už nikde
nedávajú a chýbajúce palice sa pokúsi riešiť so Správou ciest, Poprad.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta ako je doriešená otázka MUDr. Maťašovej, exekúcia na
Hubert, odkúpenie pozemkov pri obecnom úrade a detské ihrisko.
Starosta podal informáciu, že Hubert riešil s exekútorom, ale už len elektronicky. MUDr. Maťašová si
musí podať novú žiadosť, ale musí byť schválené všeobecne záväzné nariadenie na predaj obecných
pozemkov. Ohľadne kúpy pozemku pri obecnom úrade musí starosta osloviť znovu vlastníkov. Detské
ihrisko bude dávať do rozpočtu na budúci rok a priestory, kde by mohlo byť má rozpracované so zástupcom.
14. Uznesenie
Poslanec A. Kičinová prečítala schválené uznesenie.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.50 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
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Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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