Uznesenie č. 7/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 01.10.2009
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. berie na vedomie:
a)

informáciu o projekte z európskych fondov „Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov“,

b)

žiadosť MUDr. Pijáka a Mgr. Faixovej ohľadom názvu ulice,

2. schvaľuje:
a)

zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií,

3. súhlasí:
a)

so žiadosťou Jordany Nosáľovej o prenájme nebytových priestorov v budove OcÚ za účelom
kozmetických služieb s tým, že predmet nájmu bude riešený nájomnou zmluvou.

Overovatelia: Pavol Faix
Jozef Homola

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 01. 10. 2009 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Zapisovateľka
Hostia

9
7
1
0
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Prejednanie žiadosti MUDr. Pijáka a Mgr. Faixovej ohľadom názvu ulice
4. Schválenie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií
5. Prejednanie žiadosti Jordany Nosáľovej o prenájme nebytových priestorov
6. Revitalizácia centrálnej zóny obce - informácia
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia. Bod
kontrola plnenia uznesenia nie je potrebný, lebo na poslednom zasadnutí OcZ neboli žiadne prijaté.
Poslanci doplnený program schválili, poslanec Faix sa zdržal hlasovania.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka obecného úradu Katarína
Nikerlová, za overovateľov zápisnice poslanec Faix a Homola, do návrhovej komisie poslanec M.
Nikerle a poslankyňa Nikerlová. Do mandátovej komisie poslankyňa Faixová a poslanec Hlávka.
Poslanci všetkých navrhnutých schválili.
3. Prejednanie žiadosti MUDr. Pijáka a Mgr. Faixovej ohľadom názvu ulice
Starosta upozornil, že v čase vyhlásenia volieb nie je možné robiť žiadne zmeny v názve ulíc ani
iné zmeny. Názov ulice musí aj tak prejsť formou VZN.
Poslanec Faix chce vedieť ako je táto časť pozemku majetko-právne vysporiadaná. Je potrebný
snímok z katastrálnej mapy, ak v tejto časti vznikne nová ulica, vzniknú aj ďalšie výdavky pre obec.
4. Schválenie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Starosta oznámil, že návrh zmluvy je rovnako ako aj minulého roku prejednaný s p. Milanom
Bujnovským za rovnakých finančných podmienok. V prípade snehovej kalamity je prísľub od PD
Tatran na výpomoc.
5. Prejednanie žiadosti Jordany Nosáľovej o prenájme nebytových priestorov
Starosta oboznámil prítomných s listom Jordany Nosáľovej. Rozprával s pani Nosáľovou, že do
priestorov, o ktoré má záujem je potrebné investovať do novej elektroinštalácie.
Poslanec Hlávka navrhol, aby túto rekonštrukciu riešila zmluva.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, aby sa jej oznámila približná výška nájmu, aby sa mohla podľa nej
rozhodnúť.
Poslanec Faix navrhuje ponúknuť jej byt v budove ZŠ s MŠ.
6. Revitalizácia centrálnej zóny obce - informácia
Starosta oboznámil poslancov s doterajším priebehom prác na danom projekte. Projekt bol
zaregistrovaný na Prešovskom samosprávnom kraji a v súčasnosti je už na ministerstve v Bratislave.
O tom, či projekt bude úspešný, sa dozvieme v novembri. Finančné náklady vynaložené na tento
projekt sú zatiaľ približne vo výške 25 tis. €.
Poslanec Faix navrhuje, ak projekt bude schválený, aby sa zvolala verejná schôdza občanov.
7. Rôzne
Starosta prečítal sťažnosť MUDr. Maťašovej, ktorá sa opätovne sťažuje na susedské vzťahy,
ktoré sú zapríčinené uskladňovaním materiálu na pozemku, ktorého je spoluvlastníčkou.
Poslanec Hlávka upozornil, že obec susedské vzťahy nevyrieši, ak sa susedia nedohodnú, nemôže
v tejto veci nič konať.
Poslanec Faix navrhuje, aby predseda komisie verejného poriadku spolu so starostom sa ešte raz
porozprávali s obidvoma stranami tohto sporu.
Starosta informoval o čerpaní rozpočtu za deväť mesiacov. Napriek veľkému zníženiu príjmu
z podielových daní obec šetrila na výdavkoch a preto nestojí tak zle. Informoval aj o vymáhaní
nedoplatkov na daniach a poplatkoch. Ďalej povedal, že Ing. Jančuška kladie na sucho odpadové rúry
už pre prípad budúceho napojenia na kanalizáciu.
Poslanec M. Nikerle upozornil, že do potoka medzi ulicou Lúčnou a Družstevnou niekto vypúšťa
žumpu. Už niekoľko krát bolo vo večerných hodinách cítiť veľký zápach z potoka. Je to vážne
porušenie zákona a žiada obecný úrad o zistenie vinníka. Ďalej upozornil, že žiadatelia o zvláštne
užívanie miestnej komunikácie, nedali komunikáciu do pôvodného stavu.
Poslanec Faix navrhuje v čase zápachu z potoka odobrať vzorku na rozbor z viacerých miesť.
Ďalej sa pýta na cestovný ruch v obci, že nepodávame pomocnú ruku podnikateľom. Mohla sa urobiť
kanalizácia zo severnej časti Novej ulice popri štátnej ceste. Navrhoval urobiť projekt tejto časti
kanalizácie, aby sa nemuselo robiť pretláčanie štátnej.
Starosta odpovedal, že projekt tejto časti kanalizácie je riešený v rámci projektu Revitalizácia
centrálnej zóny obce. Obec bude musieť túto časť výstavby financovať sama. Cestovný ruch v našej
obci je hlavne o kľude a prírode. Podnikatelia musia dodržiavať zákony a niečo pre obec tiež urobiť,
nie iba žiadať.
Poslanec Homola znova upozornil, že nie sú namontované v obci zvodidlá popri štátnej ceste.
Starosta odpovedal, že zvodidlá sa budú asi robiť ako súčasť rekonštrukcie štátnej cesty, ktorú
rieši PSK Prešov.
8. Diskusia
Tento bod sa vynechal, lebo žiadny hostia neboli prítomní a poslanci svoje postrehy
a pripomienky predniesli v bode rôzne.

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesla poslankyňa Nikerlová bol poslancami schválený.

10. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20,00 hod.

Overovatelia: Pavol Faix
Jozef Homola

Ing. Michal Ryša
starosta obce

