Uznesenie č. 8/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.10.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje: a) účasť na žiadaní o nenávratný finančný príspevok z programu
INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika
b) spolufinancovanie vo výške 5 % (338 315,- Sk) z vlastných zdrojov
obce na projekte „Intenzifikácia ČOV“ v obci Gerlachov z programu
INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika
c) zvýšenie rozpočtu v príjmovej oblasti o 716 000,- Sk v položke prevody
z fondov a zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej oblasti na krytie nákladov,
a to:
- vo výške 100 000,- Sk na projektovú dokumentáciu
- vo výške 616 000,- Sk na výkup pozemkov pod MK
d) pokladničný limit v ZŠ s MŠ vo výške 5 000,- Sk
e) kontrolnú požiarnu skupinu v zložení: Michal Nikerle, Ján Hroboň,
Ján Rusnák ml.
f) úväzok kontrolóra zvýšiť na 0,2 s platnosťou od 1.10.2005
g) štvrťročné odmeny starostovi vo výške 26,6 %
2. volí:

a) zástupcu starostu - poslanca p. Petra Gánovského

3. ukladá

a) OcÚ zvolať verejnú schôdzu vlastníkov pozemkov k výkupom pôdy pod
MK - do 2 až 3 týždňov
b) OcÚ uplatniť audit aj pre ZŠ s MŠ
c) zria ovateľovi ZŠ s MŠ prerokovať aktualizáciu vnútorných právnych
predpisov
d) OcÚ požiadať ZBU PS o dodávku dreva na Dom smútku podľa
špecifikácie
e) OcÚ podať žiadosť predsedovi Národnej rady SR prostredníctvom MV
SR na vyhlásenie doplnkových volieb poslanca

4. berie na vedomie a) vzdanie sa mandátu poslanca Jána Mlynára
b) správy kontrolóra obce
- o účtovaní cestovného PO
- o doplňovaní poslancov OcZ v Gerlachove
- o kontrole na úseku školských zariadení

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 13.10.2005

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.10.2005 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hlavný kontrolór
Hostia
Ospravedlnený poslanec

Program:

1.

15
5
1
1
1
1
6
1

1. Privítanie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Rozšírenie ČOV
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval
schopnosť uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez
pripomienok.

2.

Voľba návrhovej komisie

Členmi návrhovej komisie sú p. Ing. Michal Faix a Hana Gallová. Overovateľmi
zápisnice ostáva Ing. Stanislav Marušin a Ing. Michal Faix.

3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie. V
rámci kontroly plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór správu k úctovaniu
cestovných výdavkov pre používanie auta členmi DPZ. Správa tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Za vytvorenie webovej stránky bolo vyplatených zhotoviteľovi 6.450,-- Sk. Starosta obce
navrhol doplatiť k už vyplateným financiám ešte sumu 3.550,-- Sk, do celkovej výšky
10.000,-- Sk. Zhotoviteľ požaduje 10.000,-- Sk za vytvorenie s navýšením
o 2.100,-Sk za doménu, webhosting a telefónnu linku. K doriešeniu celkovej sumy za vyhotovenie
webovej stránky starosta obce dal hlasovať - poslanci neschválili ani jednu z predložených
alternatív.
V rámci povinnosti uloženej uznesením hlavný kontrolór predniesol správu o vzdávaní sa
mandátov poslancov OcZ v Gerlachove a menovaní za poslancov OcZ MUDr. Stanislava
Pijáka a p. Petra Slávika. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o vzdaní sa mandátu poslanca
Jána Mlynára a o zaslaní žiadosti na MV SR o vyhlásenie doplňujúcich volieb do
obecného zastupiteľstva.
Za zástupcu starostu na miesto odstupujúceho Jána Mlynára navrhol starosta obce pána
Petra Gánovského, nakoľko je rodom z Gerlachova a aktívne sa zúčastňuje športových a
požiarnych aktivít. Vyzval ostatných poslancov na vyjadrenie ich názorov. MUDr.
Stanislav Piják zhodnotil veľmi kladne jeho prácu v rámci obce a ochotu prispieť k
rozvoju obce. Rovnaký názor vyjadrili aj Ing. Stanislav Marušin a Ing. Michal Faix.
4.

Správa hlavného kontrolóra

Správu, ktorá bola tentokrát zameraná na úsek školstva, predniesol hlavný
kontrolór Ing. Peter Valachovič. Súčasťou správy je aj návrh hl. kontrolóra na stnovenie
pokladničného limitu v ZŠ s MŠ vo výške 5.000,-- Sk a na vykonanie autídu aj v
úctovníctve školy. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
5.

Rozšírenie ČOV

Podľa schváleného Územného plánu obce Gerlachov je potrebné rozšíriť ČOV pre
budúci možný rozvoj obce v zmysle ÚPO Gerlachov. Je možnosť získania grantu z
fondov EÚ. Je preto potrebné, aby OcZ vyjadrilo svoj súhlas so zaslaním žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG IIIA a s 5 % spolufinancovaním
projektu vo výške cca 338.000,-- Sk, ktoré obec získa formou úveru. Financie
pravdepodobne nebude nutné čerpať z úveru, no k podaniu žiadosti je potrebný úverový
prísľub banky.
6.

Rôzne

Ing. Michal Ryša vyslovil dotaz, či hlavný kontrolór pri kontrole zákonnosti
vzdávania sa mandátov komunikoval osobne s JUDr. Vojčákovou na ObÚ v Poprade a
oboznámil prítomných poslancov a občanov, že má vyjadrenie ZMOSu a MV SR v
ktorom je uvedené, že mali byť vyhlásené doplňujúce voľby a pôvodný postup nie je v

súlade so zákonom. Z toho dôvodu podáva trestné oznámenie pre porušenie zákona o
voľbách.
Starosta informoval o aktivitách v oblasti výstavby Domu smútku. Výstavba tohto
objektu je reálna za pomoci a spolupráce Združenia bývalých urbarialistov
v
Gerlachove a PD Tatran Gerlachov.
Informoval tiež o prejednaní preventívnych protipožiarnych kontrol s členmi
výboru OHZ a o potrebe menovania nového člena kontrolnej skupiny na miesto Jaroslava
Majera, ktorý funkciu nemôže vykonávať z dôvodu dlhodobej neprítomnosti. Na jeho
miesto bol menovaný pán Ján Rusnák ml, Nová 170, Gerlachov.
Starosta obce požiadal o schválenie prevodu financií z rezervného fondu do
rozpočtu obce vo výške 716.000,-- do rozpočtu obce na položku prevody z fondov a
zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej oblasti na krytie nákladov a to vo výške 100.000,-- Sk
na položku projektová dokumentáciu a 616.000,-- na výkup pozemkov pod MK.
Ing. Peter Valachovič požiadal o zvýšenie úväzku z 0,09 na približne dvojnásobok
a to z dôvodu pribúdania agend spracovávaných obcou a školou, ako aj z dôvodu nárastu
požiadaviek členov obecného zastupiteľstva a občanov. Starosta obce podporil žiadosť p.
Ing. Valachoviča a navrhol mu zvýšiť úväzok na 0,2.
MUDr. Stanislav Piják zdôvodnil svoj postoj a neuplatnenie si mandátu poslanca k
15.12.2002 vysokou pracovnou vyťaženosťou a uplatnenie si mandátu k 31.12.2004, kedy
s ohľadom na prospech obce mandát prijal. Pripomenul, že sa nezištne zaslúžil o
fungovanie pošty v obci, o jej udržanie, o bezodplatné vybudovanie informačného
systému v obci a tiež oboznámil prítomných občanov s možnosťou zaregistrovať sa v jeho
ambulancii všeobecného lekárstva, ktorú môže v prípade záujmu od občanov rozšíriť aj v
obci Gerlachov. Nemieni sa poslaneckého mandátu vzdať a počká na konečný verdikt.
Ing. Michal Ryša vysvetlil MUDr. Pijákovi, že trestné oznámenie nie je namierené
voči jeho osobe, no konštatuje, že tu bol porušený zákon a ide mu len
o dodržiavanie
zákonnosti. Neberie mu zásluhy v obci, no myslí si, že rovnaké uznanie by si zaslúžili aj
iní občania. alej upozornil na list, ktorým sa sťažoval na škodu spôsobenú kozami
chovateľa Jána Gašpera, čím bolo porušené VZN o udržiavaní čistoty, poriadku, tvorbe a
ochrane životného prostredia na území obce Gerlachov. Obec ho upovedomila o tom, že
majiteľ bol upozornený na porušenie tohto VZN a je ochotný škodu po vyčíslení
poškodeným uhradiť. Podľa jeho zistenia uvedené VZN je už neplatné. Škodu by vyčíslil
na cca 3.000,-- Sk a žiada o riešenie tohto problému. V územnom pláne malo byť
uvedené, že cesta kopíruje kanalizáciu, toto nie je v súlade so skutočnosťou. Požiadal tiež
o financie na už uskutočnený Memoriál MUDr. Guhra.
Mgr. Pavol Mlynár upozornil, že v iných obciach nie sú príspevky občanov v OcZ
limitované. Tvrdí, že v zápise z posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo
zasielané MŽP SR nie sú uvedené podstatné skutočnosti vyplývajúce z jeho príspevku,
napríklad, že spočiatku bol záujem občanov o dianie v obci, klesá až v poslednom období
a p., resp. že údaje nie sú pravdivé. Žiada o odpove , komu bol zaslaný záznam a prečo
bol overovateľom záznamu navrhovateľ. Poslanci OcZ musia ÚP aj kontrolovať, nie len
schvaľovať. Pýta sa, či bol ÚP aj autentizovaný. Podľa jeho názoru nebol pri schvaľovaní
ÚP akceptovaný názor komisie. Dáva podnet OcZ zaoberať sa aj kontrolou ÚP. Tvrdí, že
je potrebné skontrolovať aj obstarávanie ÚP.
Mária Melicherová pracovníčka OcÚ, ktorá robila uvedený zápis s posudzovania
vplyvov na životné prostredie nesúhlasí s tvrdením p. Mgr. Pavla Mlynára, čo je ochotná
doložiť originálnym rukou písaným zápisom z prerokovania, v ktorom sú uvedené všetky
jeho pripomienky a tie korešpondujú s pripomienkami uvedenými v zápise.
Pán Ján Barger žiada dať do uznesenia upozorniť vlastníka pôdy, resp. investora,
aby PD ako užívateľovi oznámil vyňatie pôdy z poľnohosp. pôdneho fondu, aby

predstavenstvo PD vedelo, akú plochu užívania má uvádzať ako obhospodarovanú.
Starosta obce osobne nového vlastníka upozorní na túto skutočnosť a zápis do uznesenia
nie je potrebný, pretože údaje sleduje Správa katastra Poprad.
Pani Mária Nikerlová podala vysvetlenie k mandátu poslanca p. MUDr. Stanislava
Pijáka, že len trvá na dodržiavaní zákona zo strany Obce Gerlachov, nie je proti osobe p.
MUDr. Stanislava Pijáka.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Hana Gallová bol prijatý všetkými hlasmi
bez pripomienok.
9.

Záver
Starosta obce po akoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

