Uznesenie č. 10/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 25.10.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a) sadzobník poplatkov obce Gerlachov zo dňa 25.10.2007 za služby a vykonané úkony
obcou Gerlachov
b) schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OcZ zo dňa 6.12.2007 na 13.12.2007
2. neschvaľuje:
a)

pokyn starostu obce o prevádzke cestných motorových vozidiel obce Gerlachov

3. ukladá:
a) OcÚ spracovať pokyn starostu obce o prevádzke cestných motorových vozidiel
obce Gerlachov,
b) OcÚ spracovať VZN do 1.11.2007
- o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
- o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
- štatút obce Gerlachov
- organizačný poriadok
- podpisový poriadok
- zásady hospodárenia s majetkom obce
- zásady obehu účtovných dokladov
c) OcÚ spracovať do 19.11.2007 - VZN o podmienkach držania a chove psov
- VZN o znečisťovaní ovzdušia na území obce
d) OcÚ spracovať VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady do 27.11.2007
e) finančnej komisii, predsedom ďalších komisii a OcÚ pripraviť návrh rozpočtu obce
na rok 2008 do 6.12.2007
f) OcÚ formou inzerátu zverejniť odpredaj dreva z domu smútku. Termín ihneď
g) uzatvoriť zmluvu s firmou Tatra Cut Gerlachov na zimnú údržbu miestnych
komunikácií do 5.11.2007
h) OcÚ pripraviť zmluvu s PD Tatran Gerlachov o prenájme priestorov PD Tatran
Gerlachov pre potreby obce do 6.12.2007

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.10.2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

13
7
1
1
0
4

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Otvorenie zasadnutia
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Kontrola plnení uznesení
Schvaľovanie pokynu starostu o prevádzke cestných motorových vozidiel obce
Gerlachov
Schvaľovanie sadzobníka poplatkov obce Gerlachov
Prerokovanie návrhov na prípravu VZN obce
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil
poslankyňu Mgr. Moniku Faixovú, že bude meškať z dôvodu školenia. Predniesol program
zasadnutia, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu
v Gerlachove Eva Bereczová, za overovateľov zápisnice poslankyňa Mária Nikerlová
a poslanec Jozef Homola. Do návrhovej komisie poslanci Michal Nikerle a Ing. Pavel Hlávka.
Do mandátovej komisie poslanci Pavol Faix a Ing. Ľubomír Nikerle. Poslanci všetkých
schválili jednohlasne.

3. Kontrola plnenia uznesení
Zaslanie upozornenia všetkým poskytovateľom ubytovania, aby v zmysle VZN
platného od 1.1.2006, zaplatili daň z ubytovania v termíne do 30.9.2007 bolo splnené.
K upozorneniu boli priložené aj platné VZN od 1.1.2006 - daň z ubytovania a nariadenie
Daňového úradu.

4. Schvaľovanie pokynu starostu obce o prevádzke cestných motorových vozidiel obce
Gerlachov
Poslanec Michal Nikerle po viacerých pripomienkach na zmenu navrhol prebrať
schvaľovanie pokynu starostu obce o prevádzke cestných motorových vozidiel obce
Gerlachov na ďalšom zasadnutí. Starosta na základe návrhu stiahol tento bod z OcZ.
Stiahnutie bolo odsúhlasené, hlasovania sa zdržala poslankyňa Mgr. Monika Faixová.

5. Schvaľovanie sadzobníka poplatkov za služby a vykonané úkony obcou Gerlachov
Starosta oboznámil prítomných so sadzobníkom poplatkov a otvoril diskusiu. Po
zmene názvu na sadzobník poplatkov obce Gerlachov, sa bod po bode prediskutoval celý
sadzobník. Navrhnuté zmeny ako aj sadzobník poplatkov obce Gerlachov bol jednohlasne
schválený. Do platnosti vstupuje dňa 1.11.2007

6. Prerokovanie návrhov na prípravu VZN obce

-

OcZ jednohlasne schválilo, aby OcÚ do 1.11.2007 spracoval VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
štatút obce Gerlachov
organizačný poriadok
podpisový poriadok
zásady hospodárenia s majetkom obce
zásady obehu účtovných dokladov

Ďalej jednohlasne odsúhlasili, aby Obecný úrad spracoval do 19.11.2007
- VZN o podmienkach držania a chove psov
- VZN o znečisťovaní ovzdušia na území obce
Do 27.11.2007- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
7. Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných s opravou ČOV, na ktorej boli vymenené
dúchadlá. K nahliadnutiu je aj faktúra.

Ďalej starosta oboznámil so zamietnutím požiadavky Jozefa Homolu o zníženie
rýchlosti. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie nesúhlasil, nakoľko
novela zákona navrhuje zníženie rýchlosti v obci na 50 km/h.
Údržba dreva - drevo sa uskladní v PD Tatran Gerlachov, kde bude chránené pred
vplyvom počasia. Poslanci sa vyjadrili či by nebolo dobré uverejniť inzerát na odpredaj dreva
v Podtatranských novinách.
Starosta informoval že podmienkou pre žiadosť o dotáciu z eurofondov pre školy je
mať najmenej 200 žiakov. Na dotáciu zo životného prostredia na ČOV je potrebné mať nad
2000 obyvateľov.
8. Diskusia
Pán Jančuška navrhol aby sa inzerát na odpredaj dreva dal na internetovú adresu
www.drevari.sk. Michal Nikerle navrhuje pripraviť zmluvu s Firmou Tatra Cut, ohľadom
zimnej údržby miestnych komunikácií.
Mgr. Monika Faixová informovala že nefunguje rozhlas na ulici Novej
a Družstevnej.
Ing. Ľubomír Nikerle sa vyjadril, že vzhľadom na nedostatok zamestnancov sa tento
rok nebudú starať o zimnú údržbu miestnych komunikácií.
Pavol Faix žiadal o pripravenie nájomnej zmluvy do budúceho zasadnutia, jedná sa
o priestory v družstevnej pivnici.
Občania sa sťažovali na rozkopanú miestnu komunikáciu. Starosta sa vyjadril že
zodpovedného pána Hadaščoka písomne vyzveme.
9. Uznesenie
Návrh na uznesenie bol schválený jednohlasne.

10. Záver
Starosta obce poďakoval za aktívnu účasť poslancom a prítomným občanom
a zasadnutie ukončil o 20,30 hod.

