Uznesenie č. 5/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 19.4.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce k uzneseniu č. 5/2006 k odpredaju obecného pozemku
bývalému poslancovi Ing. Michalovi Jančuškovi
b) upozornenie prokurátora vo veci určenia, zmeny a zrušenia súpisného čísla
a)

2. schvaľuje:
a) vytvorenie novej webovej stránky obce
b) odmenu starostovi za I.Q r. 2007 vo výške 20 %

3. ukladá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

OcÚ v spolupráci s poslancami pripraviť anketu pre obyvateľov obce o nových prioritách obce
do 10.5.2007
OcÚ priebežne poskytovať podklady v digitálnej forme na webovú sránku obce, podľa
požiadavky spracovateľa stránky
OcÚ vypracovať ponuku pre zástupcov školy, OZ, cirkvi na zverejnenie svojich aktivít na
novej webovej stránke obce do 30.4.2007
OcÚ písomne upozorniť občanov na nedoplatky na daniach a nedoplatkoch za uplynulé
obdobie do 30.6.2007
OcÚ pripraviť stretnutie s podnikateľskými subjektami do 15.5.2007
veliteľovi OHZ navrhnúť v spolupráci s OcÚ a firmami sídliacimi na území obce členov OHZ
do 30.4.2007
veliteľovi OHZ v spolupráci s OcÚ pripraviť previerkové cvičenie na území obce v mesiaci
máj

4. menuje:
a)

poslanca Jozefa Homolu za člena rady školy za obec

5. poveruje:
a)

Michala Nikerlého ml. vypracovaním novej webovej stránky obce do 30.4.2007

6. navrhuje:
a)

nové priority obce:

- rekonštrukcia centra obce
- výstavba miestnej komunikácie na Novej ulici s inž. sieťami
- kanalizácia na Lúčnej ulici
- rekonštrukcia budovy OcÚ
- rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ
- oprava a úprava cintorína
- rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia: Pavol Faix
Jozef Homola

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 04. 2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

13
7
1
0
1
4

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovenie priorít obce
5. Schválenie štvrťročných odmien starostovi obce
6. Informačná správa o činnosti komisií OcZ
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

7. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
8. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu v Gerlachove
Katarína Nikerlová, za overovateľov poslanci Pavol Faix a Jozef Homola, do návrhovej komisie
poslanec Michal Nikerle a poslankyňa Monika Faixová. Do mandátovej komisie poslanci Pavel
Hlávka a Ľubomír Nikerle. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.
Poslanci odsúhlasili aby príspevky hostí z PVPS a.s. boli z časových dôvodov zaradené pred
bod kontroly plnenia uznesení. Pozvanie prijali Ing. Peter Kovalčík, vedúci divízie a p. Pavol
Kokoruďa z prevádzkovej spoločnosti.
Pracovníci PVPS vysvetlili princíp dvoch tlakových pásiem, ktoré sú v obci vytvorené. Zatiaľ
tieto pásma sú spojené. V prípade poruchy, alebo menšieho tlaku vody v jednom vodojeme, dopĺňa
vodu druhý vodojem, čím dôjde k toku vody v potrubiach opačným smerom a tým sa voda v
potrubiach znečistí usadeninami z potrubí. Oddelenie tlakových pásiem je finančne náročnou
investičnou záležitosťou. Vodovod odkaľujú dvakrát ročne a koncové vetvy raz za dva mesiace.
Poslanci upozornili, že po dlhšom daždi je voda vo vodovode znečistená, platíme za
znečistenú vodu, nezávadnosť vody treba častejšie kontrolovať. Na ulici Novej je potrebné vybudovať
aspoň jeden hydrant pre prípad ohrozenia požiarom. Starosta upozornil na dokončenie terénnych úprav
pri novom vodojeme.

Pán Kokoruďa povedal, že v prípade podozrenia znečistenia vody vo vodovode je potrebné to
nahlásiť na dispečing, kde je stála služba. Nové hydranty nemôžu financovať z vlastných zdrojov, lebo
je to investičná činnosť. Obec môže požiadať a.s. PVS o zahrnutie tejto investičnej činnosti do plánu
na rok 2008. Na dokončenie terénnych úprav treba písomne upozorniť investor a stavby.
Po prediskutovaní problematiky s vodou zamestnanci PVPS odišli.
9. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z uznesenia č. 4/2007, ktoré mali termín do dnešného dňa, boli splnené. Ostatné
úlohy s neskoršími termínmi sa priebežne plnia. Ku stanovisku kontrolóra obce bola pripomienka zo
strany poslanca Nikerlého, že zákon ktorý cituje, neplatí pre poslancov OcZ. Doporučil aby kontrolór
doplnil stanovisko. Poslane Hlávka oboznámil so stanoviskom k zmluve medzi obcou a ECM. Je
potrebné urobiť predbežný celkový rozpočet. Doplnil ho starosta, že treba prepočítať nájom na 15
rokov, ktorý si ECM dala ako podmienku.
10. Stanovenie priorít obce
Na základe pracovného stretnutia OcZ, poslanci navrhli sedem priorít, ktoré bude potrebné
prejednať v komisiách a o týchto prioritách pripraviť anketu pre obyvateľov obce cez Gerlachovský
informátor aj so zdôvodnením prečo nedoporučujú priority schválené v minulom volebnom období.
Poslankyňa Faixová doporučila pripraviť stavebnej komisií priority, ktoré môžu byť financované cez
eurofondy. Zoznam doporučených priorít je uvedený v uznesení 5/2007.
11. Schválenie štvrťročných odmien starostovi obce
Poslanci tajným hlasovaním odsúhlasili starostovi odmenu vo výške 20%.
12. Informačná správa o činností jednotlivých komisií OcZ
Poslankyňa Faixová informovala o pláne stretnutí Komisie vzdelania, kultúry a športu.
Navrhuje všetky akcie organizované v obci zverejňovať v GI. Je potrebné zachovať v obci akcie, ktoré
majú tradíciu.
Poslankyňa Nikerlová za predsedníčku Finančnej komisie oboznámila s ich činnosťou.
Prejednali rokovací poriadok komisie.
Poslanec Ľ. Nikerle oboznámil s činnosťou Komisie ochrany verejného poriadku a životného
prostredia. Informoval o úspešnom priebehu kontumácie jedenástich psov. Na čom mali veľkú zásluhu
členovia tejto komisie p. Ľubomír Koky a p. Jozef Čonka. Na výzvu z úradu práce sa zaoberali zlou
dochádzkou niektorých detí do školy a potrebou venovať sa úprave cintorínu.
Poslanec Hlávka oboznámi s činnosťou Komisie výstavby a rozvoja obce. Zaoberali sa
zmluvami medzi obcou a firmou Gepark. Je treba prizvať firmu, aby predložila svoje plány a návrhy.
Pozvať na pracovné stretnutie bývalých poslancov, aby vysvetlili schválenie týchto zmlúv.
13. Interpelácia poslancov
Poslaneci nemali dotazy na starostu obce.
14. Diskusia
Poslankyňa Nikerlová sa spýtala prečo OcÚ nevyhlásil v miestnom rozhlase stretnutie k
pozemkovým úpravám v Batizovciach.
Starosta odpovedal, že žiadali oznam vyvesiť na úradnej tabuli, ale do budúcna prisľúbil, že
takéto dôležité oznamy budú zverejňované v miestnom rozhlase.
Poslankyňa Faixová upozornila na veľké nedostatky v činnosti školskej rady. Za PaedDr.
Hroboňovú nebol nik doplnený do rady. Sú nezrovnalosti v určení integrovaných žiakov na škole.

Musia byť znovu nové voľby, lebo zástupkyňa riaditeľky školy nemôže byť členkou školskej rady. Na
budúci týždeň bude znovu zvolaná školská rada.
Poslanec Faix oboznámil prítomných s brigádou pri čistení brehov potoka. Poďakoval
všetkým zúčastneným za pomoc a navrhol ešte urobiť v spolupráci s PD terénne úpravy na cintoríne a
požiadal občanov znovu o pomoc.
Poslanec Hlávka upozornil či bolo vydané stavebné povolenie na dobudovanie vonkajšieho
osvetlenia a miestneho rozhlasu na hornom konci Lúčnej ulice.
Starosta odpovedal, že túto skutočnosť zistí.
Poslanec Homola navrhuje oznámiť v rozhlase prideľovanie evidenčnej známky za psa na
základe zaplatenej dane.
Poslankyňa Nikerlová oboznámila s brigádou pri čistení a úprave vojenských hrobov 24
padlých hrdinov SNP.
Starosta oboznámil:
- so žiadosťou riaditeľky školy k úprave oplotenia areálu školy,
- so zasadnutím Rady tatranských a podtatranských obcí,
- s pracovným stretnutím s riaditeľom TS pri zabezpečovaní pohrebných služieb pre obyvateľov
okolitých obcí,
- s listom z PSK k oprave cesty medzi Svitom a Tatranskou Popliankou,
Zúčastni sa s Komisiou životného prostredia z Popradu obhliadky skládky na konci Cintorínskej ulice.
Informoval o opravách na ČOV, ktoré je potrebné urobiť, o liste z Okresnej prokuratúry v Poprade o
nedodržiavaní zákona pri prideľovaní súpisných čísel. Ďalej informoval, že do obce je zabezpečený
predaj mäsa z pojazdnej predajne raz do týždňa.
Poslanec M. Nikerle navrhuje urýchlene vytvoriť webovú stránku obce a jej prepojenie na
ostatné webové stránky v rámci regiónu.
15. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol poslanec Michal Nikerle bol jednohlasne schválený.
16. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie ukončil
o 20.45 hod.

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Overovatelia: Pavol Faix
Jozef Homola

