Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 22.02.2017
Prítomní: (5) JUDr. Lenka Faixová , Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Ing. Ľubica
Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomní: (2) Jozef Homola, Michal Nikerle

Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Gerlachov pre
nové funkčné obdobie vo výške 0,1.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (J. Homola, M. Nikerle)

Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 19.4.2017.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (J. Homola, M. Nikerle)

Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov obce Gerlachov.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (J. Homola, M. Nikerle)

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (J. Homola, M. Nikerle)

Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Oznámenie č. 8/2016, Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
a Oznámenie č. 1/2017.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 4/2015 O financovaní
originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (J. Homola, M. Nikerle)

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce
Gerlachov za rok 2016.
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Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Gerlachov za rok 2016.

Overovatelia: JUDr. Lenka Faixová
Rastislav Rusnák
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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. 1/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 02. 2017 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

9
5
1
1
2 (J. Homola, M. Nikerle)
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
5. Pracovný poriadok zamestnancov obce
6. RO č. 1/2017, RO starosta č. 4/2016, Oznámenie č. 8/2016 a Oznámenie č. 1/2017
7. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 4/2015 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
8. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za rok 2016
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky. Poslanci J. Homola a M. Nikerle boli neprítomní.
Všetci prítomní poslanci schválili program jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice bola navrhnutá poslankyňa L. Faixová a poslanec R. Rusnák, do návrhovej komisie
poslankyňa A. Kičinová a poslanec Ľ. Nikerle, do mandátovej komisie poslankyňa Ľ. Rajčáková.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
4. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
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Starosta oznámil, že poslanci obdržali materiály včas. Posledný úväzok hlavného kontrolóra v období
od 1.5.2011 až 30.4.2017 bol 0,1 a je potrebné schváliť aj deň vyhlásenia volieb. Predložil návrh na deň
vyhlásenia volieb na 19.4.2017 a úväzok 0,1.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
5. Pracovný poriadok zamestnancov obce
Starosta povedal, že pracovný poriadok bol poslancom v predstihu poslaný. Pripomienky, ktoré boli do
zasadnutia obecného zastupiteľstva predložené, boli zapracované.
Poslankyňa Rajčáková mala niekoľko návrhov zmien a pripomienok a chcela vysvetliť niektoré časti
poriadku, ktoré jej vysvetlila hlavná kontrolórka.
Poslanci pracovný poriadok schválili jednohlasne.
6. RO č. 1/2017, RO starosta č. 4/2016, Oznámenie č. 8/2016 a Oznámenie č. 1/2017
Ekonómka – poslanci rozpočtové opatrenia a oznámenia o úprave rozpočtu včas obdržali. Čo sa týka
Oznámenia č. 8/2016 o úprave rozpočtu tvorí na strane príjmov a výdavkov presuny finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu. Rozpočtovým opatrením č. 4/2016 – starosta sa riešilo hlavne vysoké plnenie výnosu
dane + 8298,- € a drobné úpravy. Celkový rozpočet za rok 2016 sa tak zmenil na 691.127,80 €.
Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa rozpočet navyšuje o 1250,- € z dôvodu príjmu z predaja zásob
palivového dreva. Vo výdavkoch sú hlavne presuny medzi položkami. Oznámením č. 1/2017 sa rozpočet
obce navýšil o 930,50 €. Rozpočet obce celkom pre rok 2017 je po úpravách vo výške 543.299,50 €.
Prítomní poslanci Rozpočtové oznámenie č. 1/2017 jednohlasne schválili.
Oznámenie č. 8/2016, RO 4/2016 – starosta a Oznámenie č. 1/2017 vzali poslanci na vedomie.
7. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 4/2015 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva
Starosta – vyzval ekonómku obce, aby podala informáciu.
Ekonómka - návrh VZN upravuje konkrétnu výšku normatívu na jednotlivé kategórie – materskú školu,
školský klub detí, školské stravovanie, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
a pedagogicko-psychologického poradenstva. Normatív sa ráta na počet detí podľa výkazu ŠKOL 40-01 k
15.9. 2016.
Poslanci dodatok k nariadeniu schválili jednohlasne.
8. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za rok 2016
Ekonómka – správa bola poslancom predložená v predstihu.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková sa pýta, čo znamená zvýšený pracovný režim vozidla Tatra.
Ekonómka povedala, že počas tohto režimu vozidlo stojí, ale motor beží pre nejakú pracovnú činnosť.
Poslanec R. Rusnák povedal, že žiadne auto nemá zvýšenú spotrebu, nafta je zostatková v nádrži.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že v nádržiach zostávajú rôzne množstvá PHM a preto spotreba PHM
kolíše.
Ekonómka – zvýšený pracovný režim bol konzultovaný so šoférmi vozidiel Iveca a Tatrovky.
Starosta – navrhuje stretnúť sa na túto tému s poslancami R. Rusnákom a Ľ. Nikerlem.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
9. Rôzne
Starosta dal slovo občanovi J. Šaranovi.
Pán J. Šaran oboznámil prítomných ako odkúpil pozemky a staval rodinný dom, niektorí susedia mali
výhrady voči inžinierskym sieťam, ktoré robil. Najskôr si musel vysporiadať vlastnícke vzťahy a odkupovať
pozemky. Pozemky, ktorých je vlastníkom a sú pod cestou, chce vysporiadať s obcou.
Starosta povedal, že jeho vyjadrením na ďalšie riešenie vysporiadania pozemkov sa bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať.
Kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2016.
Poslanci zobrali túto správu na vedomie.
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Starosta oznámil, že na pracovnej porade sa riešilo umiestnenie detského ihriska. Jedná sa o priestor na
začiatku Lúčnej ulici pri stodolách. Po pozemkových úpravách tam bude obecná parcela. Po pozemku sú
ťahané všetky inžinierske siete. Na obecnom úrade sa ide meniť vodovodné potrubie. Bude sa opravovať
dlažba, kuchynská linka, strop a dvere do kuchynky a kancelárie. Je potrebné upraviť dlažbu pri zastávke
SAD z dôvodu, že autobus pri zastavení na zastávke zasahuje do cesty a komplikuje tým prejazdnosť
križovatky. Ide sa robiť príprava na kamerový systém pri obecnom úrade. Osadí sa jedna kamera pri vchode
na obecný úrad. Potom sa osadia kamery pri zastávke SAD, vyrieši sa okolie obecného úradu, cintorín
a areál školy. Bude potrebné opraviť pódium pri obecnom úrade. Mal stretnutie s pánom farárom
Vaňovským z Batizoviec ohľadne prenájmu ihriska na antuke a chce uzavrieť novú zmluvu na dlhodobý
prenájom. Problémy sú s parkovaním áut popri ceste k cintorínu. Sú tam odstavené už aj vraky. Je problém
s voľne sa pohybujúcimi psami. Podal informáciu ku kanalizácii ul. Družstevná - Lúčna. Bola podaná
žiadosť na environmentálny fond. Na ulici Novej je urobené zameranie, dokončuje sa projekt na kanalizáciu
v dĺžke asi 110 m a bude sa riešiť územné konanie. V rozpočte sú na túto stavbu vyčlenené peniaze.
Poslankyňa Kičinová sa pýta na zostatok dlhu obce na revitalizáciu a či sa nemôže splácať viac.
Ekonómka podala informáciu, že dlžná suma je už menej ako 200 tis. € a rozrátaná je v splátkach do
roku 2022.
Poslanec R. Rusnák povedal, že nech sa úver iba spláca a zvyšné peniaze nech sa investujú.
Starosta informoval, že časť ušetrených finančných prostriedkov je potrebné investovať.
10. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
11. Uznesenie
Poslanec Ľ. Nikerle prečítal schválené uznesenie.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.15 hod.

Overovatelia: JUDr. Lenka Faixová
Rastislav Rusnák
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