Uznesenie č. 1/2006
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.2.2006

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje: a) povodňový plán záchranných prác obce Gerlachov
b) redaktorov Gerlachovského informátora Máriu Melicherovú a Hanu
Gallovú
c) na základe upozornenia prokurátora text opravy zápisnice zo zasadnutia
OcZ zo dňa 19.12.2002 a to bod 2 časť:
Z funkcie odstúpili: Mgr. Michal Mlynár s počtom hlasov 91
pplk. Stanislav Piják s počtom hlasov 72
RNDr. Peter Slančo s počtom hlasov 71
na text:
Z funkcie odstúpili: Mgr. Michal Mlynár s počtom hlasov 91
RNDr. Peter Slančo s počtom hlasov 71
2. ukladá:

a) OcÚ vyhlásiť a vyvesiť do vývesnej skrinky dožiadanie z Okresného
súdu Poprad – voľba prísediacich trestných senátov

3. berie na vedomie: a) upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
b) žiadosť Evanjelickej cirkvi metodistickej o zriadenie telocvične
v ZŠsMŠ Gerlachov

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 15.2.2006

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.2.2006 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení

9
4
1
0
1
2
2

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Pokračovanie vydávania Gerlachovského informátora
5. Schválenie “Povodňového plánu záchranných prác”
6. Prerokovanie upozornenia prokurátora
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1.

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. Peter Slávik a Hana Gallová. Overovateľmi
zápisnice sú Ing. Stanislav Marušin a Ing. Michal Faix.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie.
K prenesenému bodu 3c) – starosta informoval, že konzultoval otázku pôžičky od spol.
Gepark s JUDr. Hlinkom, ktorý nevidí problém, aby spoločnosť požičala
finančné prostriedky formou preddavku na daň z nehnuteľnosti.
4.

Pokračovanie vydávania Gerlachovského informátora

Starosta obce pripomenul, že pracovného stretnutia ohľadom vydávania
Gerlachovského informátora konaného v januári 2006 sa redakčná rada nezúčastnila
a spolupráca je problémová. Navrhol, aby v redakčnej radi boli pracovníčky OcÚ, keďže
časť GI tvoria podklady z OcÚ. Hlavný kontrolór obce konštatoval, že ak niekto vydáva
časopis, prezentuje seba, zverejnené články a názory by mali byť vyvážené, mala by byť
vyriešená otázka skrytej reklamy a zverejňovať osobné údaje len so súhlasom danej osoby.
Uviedol, že cieľom kritiky nie je zabrániť vydávaniu GI. Je za to, aby sa ďalej vydával pri
dodržiavaní novinárskej etiky. Ak niekto chce vydávať “opozičný” časopis, môže tak urobiť
po zaregistrovaní sa ako občianske združenie.
5.

Schválenie Povodňového plánu záchranných prác

Starosta obce informoval, že obec musí mať vypracovaný a schválený Povodňový
plán záchranných prác. Stručne pripomenul poslancom, čo je spracované v povodňovom
pláne, ktorý je už schválený starostom a Okresným riaditeľstvom HaZZ v Poprade. Je však
potrebné schválenie aj obecným zastupiteľstvom. Povodňový plán záchranných prác obce
Gerlachov bol dostupný na webovej stránke obce.
6.

Prerokovanie upozornenia prokurátora

Starosta obce prečítal list z Okresnej prokuratúry v Poprade – Upozornenie
prokurátora na porušenie zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona
o obecnom zriadení, v ktorom žiada prerokovať toto upozornenie na zasadnutí OcZ a dať do
súladu napadnutý text zápisnice z 19.12.2002 so skutočnosťou. Na základe tohto
upozornenia poslanci OcZ v uznesení schválili text opravy zápisnice.

7.

Rôzne

Starosta obce prečítal list – dožiadanie z Okresného súdu v Poprade na voľbu
prísediaceho trestného senátu. Poslanci navrhli ponúknuť túto funkciu občanom
prostredníctvom obecného rozhlasu a vyvesením na úradnej tabuli.

Starosta obce predniesol žiadosť Evanjelickej cirkvi metodistickej Bratislava
o zriadenie telocvične v ZŠsMŠ. Informoval, že ECM má možnosť vybudovať telocvičňu
v suterénnych priestoroch školy, obec by sa na úhrade nákladov podieľala 10 %. Telocvičňa
by slúžila nielen žiakom školy, ale by bola k dispozícii aj občanom obce v mimovyučovacom
čase. MUDr. Piják položil otázku, či obec, resp. škola bude mať dostatok finančných
prostriedkov na úhradu prevádzkových nákladov. Starosta obce navrhol vziať žiadosť na
vedomie finančné prostriedky budú predmetom nasledujúceho rozpočtu.
Starosta obce poďakoval Ing. Ryšovi za zorganizovanie bežeckých lyžiarskych
pretekov - Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP.
MUDr. Piják vyjadril ľútosť nad tým, že v obci nie je ochota pracovať v komisiách,
ako kronikár a pod.
Ing. Ryša znova zdôraznil, že pri nástupe MUDr. Pijáka za poslanca OcZ bol hrubo
porušený zákon zo strany obce a obecného úradu a tento problém bol veľmi jednoducho
vyriešený. Vyzval prítomných, aby sa zamysleli na tým, prečo nie je v obci ochota pracovať
a je “taká” atmosféra. Podotkol, že Gerlachovský informátor je platený z daní občanov.
Ing. Gánovský upozornil, že chýba dátum na vyvesenej verejnej vyhláške –
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby 4REST HOTEL/CONGRES/SPA/ SPORT Gerlachov a vyžiadal si kópiu GI č. 4/2005. Starosta obce uviedol, že dátum už bol doplnený
pred zasadnutím zastupiteľstva a kópiu Gerlachovského informátora č. 4/2005 môže
požiadať šéfredaktora Ing. Michala Ryšu ml.
8.

Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie bol poslancami jednohlasne prijatý.

9.

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 17,45 hod.

Overovatelia:

Ing. Ján Gašper
starosta obce

