Uznesenie č. 5/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 27.08.2014
Prítomní: (4) Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Rastislav Rusnák
Neprítomní: (2) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Ing. Ľubomír Nikerle,

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Zmluvu o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov,
ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 05921 Svit,
Prítomní: 4

b)

Zdržal sa: 0

Neprítomní 3

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní 3

prevod majetku obce pozemok v k.ú. Gerlachov registra KN C parcela č. 559 reg. „C“ o výmere
17 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1, v prospech obce Gerlachov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v cene 1,-€ za 1 m2,
Prítomní: 4

d)

Proti: 0

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014,
Prítomní: 4

c)

Za: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní 3

Zdržal sa: 0

Neprítomní 3

návrh na vyradenie majetku obce Gerlachov
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

2. berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za 1. polrok 2014,
b) Správu o hospodárení obce Gerlachov za 1. polrok 2014,
3. navrhuje:
a) bod 8. Projekt pozemkových úprav k.ú. Gerlachov prerokovať na budúcom zastupiteľstve,
Prítomní: 4

Za: 4

Overovatelia: Jozef Homola

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní 3

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 5/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 08. 2014 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

8
4
1
0
3 (Bujnovský, Faixová, Nikerle)
6
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluvu o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov,
ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 05921 Svit
5. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za 1. polrok 2014
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
7. Správu o hospodárení obce Gerlachov za 1. polrok 2014
8. Projekt pozemkových úprav k.ú. Gerlachov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia a navrhol za bol 8
doplniť bod - žiadosť Jána Faixa, Uherova 2910/13 Poprad o odkúpenie pozemku.
Všetci prítomní poslanci schválili program aj s doplnkom 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 boli navrhnutí poslanec Homola a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie
poslanci Hroboň a Rusnák, do mandátovej komisie poslanec Hroboň.
Poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.

3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia má obecný úrad všetky body splnené.
4. Zmluvu o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce
Gerlachov, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 05921 Svit
Starosta oboznámil prítomných so zmluvou Mesta Svit o poskytnutí príspevkov pre deti s trvalým
pobytom v obci, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134 vo Svite. Jedná sa o deväť detí po
60,- € na školský rok 2013/2014.
Prítomní poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
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5. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za 1. polrok 2014
Správa bola poslancom v predstihu zaslaná. Ekonómka oboznámila prítomných so sledovanými
ukazovateľmi, kde sa sleduje hlavne spotreba pohonných hmôt v porovnaní s osvedčením. Nedošlo k
prekročeniu spotreby ani u Octávie ani u Movana a Iveco Daily v roku 2014 ešte netankovalo. Poslanci
nemali k správe pripomienky.
Starosta upozornil, že vozidla sú staré a ojazdené a Iveco Daily prejde toho roku z prenájmu majetku
štátu do vlastníctva obec.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu, v ktorom sa rieši zvýšenie
finančných prostriedkov v príjmových a výdajových položkách o sumu 86.820,- €.
Starosta oznámil, že toto navýšenie rozpočtu sa koná aj z v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách,
navýšenie rozpočtu sa musí ukončiť do konca augusta 2014. Z toho vyplýva, že výška rozpočtu na rok 2015
nemôže byť vyššia ako rozpočet ku koncu augusta roku 2014. Preto sa rozpočet navyšuje, aby v novom roku
nechýbali finančné prostriedky.
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu a jednohlasne ho schválili.
7. Správu o hospodárení obce Gerlachov za 1. polrok 2014
Ekonómka obce prečítala správu a oboznámila prítomných s hospodárením za I. polrok 2014. Rozpočet
sa oproti schválenému stavu navyšoval riadnym opatrením dvakrát a trikrát z dôvodu prijatých účelových
dotácií zo štátneho rozpočtu, celkom o výšku 21.621,38 €. Celkové príjmy obce sú plnené na 52% a výdavky
sú čerpané na 41 %.
Starosta povedal, že výška podielových daní bude asi naplnená, obec musí pravidelne vymáhať veľké
nedoplatky od hotela Hubert a má z radov dlžníkov veľa osobitných príjemcov, za pomoci ktorých sa
vyberajú staré nedoplatky.
Správu zobrali poslanci na vedomie.
8. Projekt pozemkových úprav k.ú. Gerlachov
Starosta – obec musí prejednať návrhy na umiestnenie nových pozemkov a zaujať k ním písomné
stanovisko. Po pozemkových úpravách sa do vlastníctva obce dostanú všetky nové prístupové komunikácie
a biokoridory. Každý vlastník pozemkov prispeje na tvorbu ciest do 10 % z vlastných pozemkov. Navrhuje
stretnúť sa s pánom Pavlom Faixom, ktorý sa s týmito úpravami zaoberal a potom zaujať písomné stanovisko
do konca septembra. Návrh prerokovať na najbližšom zasadnutí OcZ.
8.a Žiadosť Jána Faixa o odkúpenie pozemku
Starosta oboznámil so žiadosťou – jedná sa o odkúpenie dvoch častí pozemku o výmere 6 m2 a 11 m2
z parc. č. 559 KN C v k.ú.Gerlachov. Tieto časti pozemkov sú pričlenené k domovému majetku. Obec môže
predávať pozemok v zmysle zákona z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Poslanci žiadosť schválili za cenu 1,- € za m2.
9. Rôzne
Starosta oznámil s prípravami osláv SNP, ktoré sa budú konať 28.8.2014 so začiatkom pred obecným
úradom. Ďalej navrhuje oplotenie východnej strany cintorína urobiť z betónových dielcov a nie z pletiva.
Informoval, že je podpísaná zmluva s pánom Grittom o vecnom bremene z dôvodu uloženia kanalizačného
potrubia cez jeho pozemok na prepojenie ul. Lúčnej a Družstevnej. Bola zakúpená plechová garáž, je
uložená pri obecnom úrade, namontovali sa dvere na hasičskej zbrojnici. Čaká sa na vyjadrenie ministerstva
financií k žiadosti o dotáciu na okná na hasičskom sklade 1000,- € a na školu 5000,- €. Dotácie sa budú
rozdeľovať až začiatkom decembra. Ľudia sa sťažujú znovu na vývoz dreva cez obec a robia si prekladisko v
obci.
Ekonómka predložila návrh na vyradenie drobného majetku, ktorý je už nefunkčný a ktorý
vyraďovacia schválila na vyradenie.
Poslanec Hroboň chce vedieť koľko kníh obec dala na prezentáciu.
Starosta – bolo vyčlenených 182 kníh a tie už sú rozdané.
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10. Diskusia
Poslanec Hroboň - ako pokračuje jednanie s právnikom ohľadom vypracovania analýzy k revitalizácii
obce. Na ďalšom zastupiteľstve nech podá správu. Pýta sa kedy budú ukončené práce na lávke cez potok pri
zastávke.
Starosta – právnik má dať informácie do dvoch týždňov a potom sa zvolá zastupiteľstvo, ohľadne
zábradlia na lávke sa má kompetentná osoba ozvať po dovolenke.
Poslanec Rusnák – bioodpad mu vyvážajú na jeho pozemok, každý má mať vlastné kompostovisko.
11. Návrh na uznesenie
Poslanec Hroboň prečítal návrh na uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia: Jozef Homola
Alena Kičinová
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Ing. Michal Ryša
starosta obce
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