Uznesenie č. 4/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 15.3.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. berie na vedomie:
informáciu starostu obce o postupe riešenia havarijného stavu cesty III/018150 Svit - T.
Polianka
b) poučenie oboznámených osôb na základe Z.z. 363/2005 o ochrane osobných údajov
a)

2. schvaľuje:
a)
b)
c)
d)
e)

rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
rokovací poriadok komisii Obecného zastupiteľstva
rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
podpísanie darovacej zmluvy z MV SR o darovaní hasičského auta CAS 25 pre obec
dotáciu pre krúžok mladých požiarnikov pri ZŠ s MŠ v sume 15.000,- Sk, v súlade s VZN
o poskytovaní dotácii

3. ukladá:
a)
b)
c)

d)
e)

kontrolórovi obce prehodnotiť odpredaj obecného pozemku bývalému poslancovi Ing.
Michalovi Jančuškovi do 19.4.2007
OcÚ pripraviť pracovné zasadnutie OcZ k prioritám obce do 12.4.2007
OcÚ predložiť poslancom na pripomienkovanie pracovné verzie štatútu obce, organizačného
poriadku OcÚ, podpisového poriadku, pracovného poriadku zamestnancov obce, poriadku
odmeňovania zamestnancov obce do 30.4.2007.
komisii výstavby a rozvoja obce zaujať stanovisko k zmluve medzi obcou a ECM, farnosť
Petržalka o rekonštrukcii a prenájme časti priestorov ZŠ s MŠ do 10.4.2007
poslankyni Monike Faixovej zvolať radu školy do 30.3.2007

4. menuje:
a) poslanca Michala Nikerlého za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
b) poslankyňu Moniku Faixovú za členku rady školy za obec

5. odvoláva:
a)

Ing. Michala Faixa z funkcie člena rady školy za obec

6. doporučuje:
a)

valnej hromade Združenia účastníkov pozemkových úprav zmenu do predstavenstva za obec
a to za Ing. Jána Gašpera, Ing. Michal Faixa a Jána Mlynára nových členov a to Ing. Michala
Ryšu, Ing. Pavla Hlávku a Michala Nikerleho.

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Ing. Pavel Hlávka

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 03. 2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

19
7
1
1
0
10

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Rokovacieho poriadku OcZ
5. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií OcZ
6. Projekt ZŠ s MŠ
7. Priority obce
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu v Gerlachove
Katarína Nikerlová, za overovateľov poslanec Pavel Hlávka a poslankyňa. Monika Faixová, do
návrhovej komisie poslanci Michal Nikerle a Pavol Faix. Do mandátovej komisie poslankyňa Mária
Nikerlová a poslane Ľubomír Nikerle. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z uznesenia č. 3/2007 bod 5.1 až bod 5.3 termíny bežia. Bod 5.6 predseda komisie oboznámil
s rozbehnutými aktivitami. Je pripravený zoznam majiteľov psov, bude sa vykonávať kontumácia psov
v spolupráci s MVDr. Palárom. S ďalším postupom oboznámi na najbližšom zasadnutí OcZ. Ostatné
uznesenia sú splnené.
4. Schválenie Rokovacieho poriadku OcZ
Rokovací poriadok OcZ bol prejednaný na pracovnom zasadnutí. Poslanci nemali žiadne
doplňujúce ani pozmeňujúce body.

5. Schválenie Rokovacieho poriadku komisii OcZ
Bol prejednaný na pracovnom zasadnutí. Poslanci nemali žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce
body.
6. Projekt ZŠ s MŠ
Starosta oboznámil prítomných s plánom ECM o projekte prestavby pivnice ZŠ s MŠ na
viacúčelovú miestnosť. Túto prestavbu chcú investovať z vlastných zdrojov a žiadajú o bezplatný
nájom na 15 rokov. Tieto priestory bude využívať aj obec.
Poslanec Hlávka povedal, že vyjadrenie dá komisia až po písomnej žiadosti ECM.
Riaditeľka školy Mgr. Marešová predložila návrh zmluvy ECM o prenájme. Miestnosti sa využijú
v rámci projektu Otvorená škola.
Poslanec M. Nikerle dal návrh na hlasovanie aby sa táto zmluva prejednala v komisii výstavby
a rozvoja obce. Poslanci tento návrh schválili.
7. Priority obce
Poslanec Faix navrhuje vytvoriť pracovné komisie k prioritám obce formou dotazníkov urobiť
prieskum medzi občanmi, zvolať verejnú schôdzu občanov k prioritám.
Starosta prezentoval názor zástupcov cirkví, z ktorých ani jedna nepovažuje za potrebné stavať dom
smútku, skôr prístrešok v čase zlého počasia.
Poslanec M. Nikerle navrhuje aby OcÚ pripravil pracovné stretnutie OcZ iba k týmto prioritám.
8. Interpelácia poslancov
Poslanec M. Nikerle sa opýtal starostu ako pokročil v riešení havarijného stavu kotolne v ZŠ
s MŠ. Starosta odpovedal, že projekt bol cez KŠÚ zaslaný na MŠ SR, kde je v zásobníku žiadateľov.
9. Diskusia
Poslanec M. Nikerle navrhol zvoliť predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej je členom.
Poslanci ho navrhli a schválili za predsedu komisie. Ďalej navrhol predložiť poslancom existujúci
Štatút obce, Organizačný poriadok OcÚ, Podpisový poriadok, Pracovný poriadok zamestnancov obce,
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
Starosta má tieto dokumenty prepracované a predloží ich na pripomienkovanie ako pracovnú verziu do
30. 04. 2007. Ďalej starosta predložil zmluvu s MV SR o darovaní hasičskej cisterny pre obec.
Poslanec Faix na výbore DHZ preriešil túto zmluvu aj telefonickým kontaktom s vlastníkom auta. Je
treba zabezpečiť ľudí, ktorí sa budú o auto starať, aj z členov PD Tatran Gerlachov. Pre auto treba
vybaviť samostatnú uzamykateľnú garáž na PD.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že uzamykateľná garáž na PD bude problém.
Starosta doporučil kúpu auta, ak budú s ním problémy môže sa odpredať.
Poslanec M. Nikerle nie je za nákup auta, nakoľko budú problémy s údržbou, obsluhou a parkovaním.
Poslanec Hlávka povedal, že musí byť vypracovaný prevádzkový poriadok a určení ľudia, ktorí sa
o auto budú starať.
Starosta dal hlasovať za podpísanie darovacej zmluvy. Poslanec M. Nikerle bol proti, ostatní poslanci
boli za podpísanie zmluvy.
Starosta prečítal žiadosť ZŠ s MŠ o príspevok na krúžok mladých požiarnikov vo výške 15 tisíc Sk.
Riaditeľka školy Mgr. Marešová stručne zhodnotila činnosť krúžku, ale nepredložila načas žiadosť
o príspevok.
Starosta oboznámil s havarijným stavom cesty Batizovce – Tatranská Polianka. Spolu s Mgr. P.
Mlynárom a pánom Ziburom odfotili poškodené úseky. Dokumentáciu odovzdali pánovi Baranovi
z PSK. Ďalej oboznámil prítomných o pracovných stretnutiach s predstaviteľmi cirkvi a s rómskymi
občanmi. Navrhol, aby na valnej hromade Združenia účastníkov pozemkových úprav dala zmena do
predstavenstva za obec a to za Ing. Jána Gašpera, Ing. Michal Faixa a Jána Mlynára nových členov
a to Ing. Michala Ryšu, Ing. Pavla Hlávku a Michala Nikerleho. Oboznámil, že firma Krypton

požiadala o uskladňovanie odpadu z búracích prác za obcou pri cintoríne, čo bolo zamietnuté.
Konštatoval, že je poškodená dlažba pri cintorínskej bráne. Bude treba zvážiť čo s oplotením cintorína.
S pracovníkom ŽP a TANAP-u urobili prieskum okolia potoka. Potok je potrebné vyčistiť a prerezať
od samovýsevu kríkov a vytvoriť v centre obce pri potoku oddychovú zónu s chodníkmi. Navrhuje do
školskej rady za obec poslankyňu Faixovú a odvolať Ing. Michala Faixa, ktorý bol členom rady za
obec a zároveň jej predsedom. Ing. Faix ani po viacnásobnom vyzvaní zo strany obce školskú radu
nezvolal.
Poslankyňa Faixová oboznámila prítomných s dokončením prvého tohtoročného čísla GI.
Poslanec M. Nikerle navrhol okamžite zvolať školskú radu.
Riaditeľka školy Mgr. Marešová informovala, kto je členom školskej rady.
Zástupca firmy Gepark požiadal o spoluprácu a stretnutie s poslancami.
Starosta odpovedal, že stretnutia s podnikateľskými subjektami sa budú riešiť nakoniec. Je podozrenie
z porušenia zákona o majetku obce, zmluvy neboli odsúhlasené zastupiteľstvom obce a na ministerstve
hospodárstva žiadala obec o posunutie hranice TANAP-u, čo bolo zamietnuté.
Poslanec M. Nikerle navrhol pracovnú poradu s firmou Gepark po ďalšom riadnom zasadnutí OcZ.
Ing. Michal Gánovský upozornil na výmole na ceste, aby sa nečakalo s opravou do leta.
Poslanec Homola povedal, že výtlky na ceste sú už opravené.
Starosta oboznámil, že je podané trestné oznámenie na obec vo veci výkupu pozemkov pod miestnu
komunikáciu. Priebežne bude informovať o výsledkoch.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol poslanec M. Nikerle. Na návrh poslanca M. Nikerleho dal
starosta zvlášť hlasovať o podpise darovacej zmluvy s MV SR. Poslanec M. Nikerle bol proti, ostatní
boli za. Ostatné body uznesenia boli jednohlasne schválené.
11. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie ukončil
o 20.00 hod.

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Ing. Pavel Hlávka

