Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 08.11.2018
Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal Nikerle, Ing.
Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019:
TJ TATRAN Gerlachov - futbalový turnaj
400,- €
OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu
1300,- €
OZ Návraty Gerlachov - súťaţ o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
100,- €
TJ TATRAN Gerlachov - kolieskové lyţe, Memoriál MUDr. Michala Guhra
400,- €
TJ TATRAN Gerlachov - lyţiarske preteky Memoriál 24 padlých hrdinov SNP 1300,- €
Prítomní: 7
Za: 5
Zdrţala sa: 1 Ľ. Rajčáková
Nehlasoval: 1 M: Nikerle
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje ţiadosť Mesta Svit o finančný príspevok na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov, vo výške príspevku 50,00 € na jedného ţiaka.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Gerlachov č. 2/2018 O určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školy a školských zariadení zriadených Obcou Gerlachov.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje VZN Obce Gerlachov č. 3/2018 O podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - starosta.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2018.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 52/2018
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku na parcele KN C 251, LV 1139 vo výmere 71 m2, na
ktorom je postavená stavba, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľnosti v hodnote 4000,-€.
Prítomní: 7

Za: 6

Zdrţal sa: 1(Ľ. Nikerle)

Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2018.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške
250,-€ a zástupcovi starostu odmenu vo výške 400,- €.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťaţnosť pani Márie Gánovskej č. 82 ohľadom neporiadku v okolí
zberného hniezda na separovaný zber.
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne Rajčákovej na poverenie starostu, aby
začal konať vo veci zmeny územného plánu obce.
Prítomní: 7

Za: 1(Ľ. Rajčáková) Proti: 1(M.. Nikerle)

Overovatelia: Lenka Faixová
Alena Kičinová

Uznesenia zo 6. zasadnutia

Zdrţali sa: 5

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 6/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 11. 2018 v Gerlachove

Prítomní podľa priloţenej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
0
0
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov spojených s činnosťou školy a školských zariadení
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 O podmienkach poskytovanie príspevku na stravovanie pre
dôchodcov
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - starosta, Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Program zasadnutia poslanci obdrţali.
Všetci poslanci schválili program 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 navrhnuté poslankyne L. Faixová a A. Kičinová, do mandátovej komisie
poslankyňa Ľ. Rajčáková a poslanec R. Rusnák, do návrhovej komisie poslanci Ľ. Nikerle a J. Homola.
Poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Na poslednom zasadnutí nebolo uloţené ţiadne uznesenie.
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
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Starosta Starosta prečítal ţiadosti o dotácie a to:
TJ TATRAN Gerlachov - futbalový turnaj 400,- €, OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu 1300,- €,
OZ Návraty Gerlachov - súťaţ o najkrajšiu kvetinovú výzdobu 100,- €, TJ TATRAN Gerlachov – preteky
na kolieskových lyţiach, Memoriál MUDr. Michala Guhra 400,- €, TJ TATRAN Gerlachov - lyţiarske
preteky Memoriál 24 padlých hrdinov SNP 1300,- €.
Piati poslanci boli za. Poslankyňa Rajčáková sa zdrţala hlasovania a poslanec M. Nikerle nehlasoval.
Ďalej predloţil ţiadosť Mesta Svit o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce Gerlachov.
Poslanci jednohlasne schválili príspevok na jedného ţiaka vo výške 50,- € .
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov spojených s činnosťou školy a školských zariadení
Starosta obce oznámil, ţe nariadenie bolo prerokované na pracovnom stretnutí a upravené poslancom Ľ.
Nikerlem.
Poslankyňa A. Kičinová navrhla zmenu v článku 3. V poslednej vete nahradiť slovo vopred: do 20. tého
dňa v danom mesiaci.
Poslanci schválili nariadenie s navrhnutou zmenou.
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 O podmienkach poskytovanie príspevku na stravovanie
pre dôchodcov
Starosta obce podal informáciu, ţe aj toto nariadenie bolo prerokované na pracovnej porade a návrhy
boli zapracované.
Poslanci nariadenie jednohlasne schválili.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - starosta, Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
Ekonómka predloţila dôvodovú správu o úpravách rozpočtu. Poslanci rozpočtové opatrenia v termíne
obdrţali. Čo sa týka RO č. 2/2018 - starosta, navýšil sa rozpočet o 300,- € a Rozpočtovým opatrením č.
5/2018 sa rozpočet navýšil o sumu 7.500,- € na celkovú výšku 747.940,47 €.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta prečo je navýšenie potravín pre školu o 3.200,- €.
Ekonomka podala informáciu, ţe školská jedáleň stále fungovala, ale doposiaľ nebola zahrňovaná do
rozpočtu. Od roku 2018 je povinnosť rozpočtovať školskú jedáleň zo zákona.
Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 schválili jednohlasne.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - starosta vzali na vedomie.
8. Rôzne
Starosta obce dal slovo hosťovi zasadnutia pani Márii Gánovskej.
Pani Mária Gánovská č. 82 predloţila sťaţnosť ohľadom neporiadku v okolí zberného hniezda na
separovaný zber na ulici Druţstevnej. Niektorých občanov aj upozornila, aby nesypali odpad do plného
kontajnera. Preplnený kontajner sa uţ bez rozsypania nedá vyprázdniť. Do zberného miesta sa prikladajú
papierové krabice plné rôzneho nevyseparovaného odpadu v ktorom sa v noci prehrabujú mačky a psy. Dáva
návrh, aby sa zberné miesto zlikvidovalo, nech si kaţdý separuje odpad doma.
Starosta obce sa pokúsi ešte raz urobiť osvetu triedenia odpadu pre obyvateľov, aby v separovanom
odpade boli len komponenty, ktoré tam podľa druhu patria. Komunálny odpad nepatrí do separácie. Podal
informáciu aj o odvoze odpadu v roku 2019. Predloţil návrh na kúpu pozemku na parcele KN C 251, LV
1139 vo výmere 71 m2, na ktorom je postavená stavba, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľnosti
v hodnote 4000,-€. O stavbe uţ bolo viackrát rokované, po odkúpení sa stavba dá zapísať do katastra
nehnuteľnosti.
Šiesti poslanci schválili kúpu pozemku. Zdrţal sa poslanec Ľ Nikerle.
Starosta povedal, ţe správa o hospodárení bola poslancom predloţená.
Poslankyňa Rajčáková odporúča väčšiu dôslednosť pri vedení autodopravy.
Starosta povedal, ţe na Octávii bola porucha a navrhuje do auta zakúpiť GPS, ktoré presne dáva
kilometre. Je potrebné urobiť novú smernicu o autodoprave.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe stále je problém s tým, ţe ľudia zodpovední za auto nedodajú
ekonómke podklady v termíne a urobili sa zmeny evidencie, ktoré nie sú v smernici.
Uznesenia zo 6. zasadnutia
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Poslanec Ľ. Nikerle nevidí problém viesť knihu jázd disciplinovane hneď pri sadnutí do auta. Musí byť
príkaz cesty na jazdu, zapíše sa stav tachometra. Na konci mesiaca sa zráta a odovzdá ekonómke.
Poslanec Rusnák povedal, ţe vypisovanie nie je dôleţité, kilometre sú na tachometri a benzín sa
tankuje v litroch. To, ţe sa to zapíše, alebo nie, to nie je podstatné. Podstatné je to, ţe to nesedí.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, ţe je to podstatné, ak by sa jazdy neevidovali, problém by nastal pri
havárii.
Poslanec Homola a poslankyňa Faixová navrhujú viesť autodopravu mesačne.
Ekonómka povedala, ţe kým je platná smernica o autodoprave, tak sa má podľa nej riadiť.
Poslanci vzali správu na vedomie.
Starosta obce podal návrh na mimoriadnu koncoročnú odmenu poslancom obecného zastupiteľstva a z
príleţitosti ukončenia volebného obdobia vo výške 250,- € a zástupcovi starostu vo výške 400,- €.
Poslanec M. Nikerle upozornil, ţe nemôţe dostať odmenu.
Poslanci odmenu jednohlasne schválili.
Ďalej starosta informoval o ukončenej prvej etape prerábky autobusovej zastávky. Na opravu poţiarnej
zbrojnice máme podpísanú zmluvu vo výške 30.000,- €. O prácach na budove sa dohodol s hasičmi a do
rozpočtu sa dali najnutnejšie veci. Zrekonštruoval sa kamenný most vo výške 35.000,- €, z pamiatkového
úradu bola kontrola. Správa bude predloţená na Ministerstvo kultúry SR.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková dáva poslanecký návrh, poveriť starostu, aby začal konať vo veci zmeny
územného plánu obce aby bol v súlade s novými mapami.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe predsa pozemkové úpravy sú robené v súlade s územným plánom.
Aby sa dalo poverenie starostovi, je najskôr potrebné niekoľko sedení, kde sa dohodne čo ďalej.
Poslanec Ľ. Nikerle a poslanec J. Homola to odporúčajú prenechať novému zastupiteľstvu.
Za návrh bola poslankyňa Ľ. Rajčáková, proti bol M. Nikerle a ostatní piati poslanci sa zdrţali
hlasovania.
Poslanec M. Nikerle vyhodnotil volebné obdobie, povedal, ţe za dobré nech chvália ľudia, ale
revitalizácia obce nebola uzavretá dobre, v pozemkových úpravách obec celkom zlyhala, Prepoj kanalizácie
Druţstevná - Lúčna je taký aký je, dlh na hoteli Hubert sa mnohonásobne zvýšil.
Starosta obce sa snaţil riešiť všetky veci, keď človek robí, urobí aj chyby. Dlhu na revitalizácii obce sa
po rokoch podarilo zbaviť, nepodalo sa trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Kanalizačný prepoj bol
prevzatý v danom stave a aţ pri kolaudácii sa zistilo, ţe stavba nebola urobená podľa stavebnej
dokumentácie, bola urobená s chybami. Urobilo sa mnoţstvo práce spoločnými silami. Do obce sa prinieslo
veľa projektov - vyčistilo sa smetisko, zateplila sa budova obecného úradu, urobila sa kanalizácia, dokončili
sa rozpracované veci, zrekonštruovala sa čistička odpadových vôd.
Poslanec Ľ. Nikerle hodnotí toto volebné obdobie ako úspešné, pripomenul ešte fungujúce verejné
osvetlenie, mrzí ho, ţe sa nepodarilo prevychovať niektorých obyvateľov ohľadne separácie odpadov. Keby
bolo podané trestné konanie kvôli revitalizácii, asi by obci neprešlo toľko projektov a dôleţité je aby obec
stále napredovala.
9. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil
10. Uznesenie
Poslanec Ľ. Nikerle prečítal uznesenia.

11. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18.40 hod.
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Overovatelia: Lenka Faixová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
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