Uznesenie č. 4/2006
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.6.2006

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. ukladá:

a) OcÚ zvolať pracovnú poradu poslancov v termíne do dvoch týždňov
na riešenie pripomienok občanov zo zasadnutia OcZ
b) OcÚ označiť nádoby na separovaný odpad

2. schvaľuje:

a) overovate a zápisnice p. Petra Slávika
b) štvrťročné odmeny starostovi obce vo výške 28,75 %

3. berie na vedomie: a) kontrolu plnenia uznesení a pripomienok občanov
z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
b) realizáciu prác na dome smútku
c) informáciu o transformácii PVPS Poprad

4. súhlasí:

a) s presunom prostriedkov z rozpočtu na r. 2006 na asfaltovanie MK

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 9.6.2006

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.6.2006 v Gerlachove
Prítomní pod a priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Ospravedlnení
Starosta
Hlavný kontrolór
Pracovníčka OcÚ
Hostia

Program:

1.

13
4
2
1
1
1
6

1. Otvorenie
2. Vo ba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení a pripomienok občanov
4. Realizácia prác na dome smútku
5. Transformácia vodárenskej spoločnosti - informácia
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obceĽ privítal prítomnýchĽ konštatoval schopnosť
uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez pripomienok.

2.

Voľba návrhovej komisie

Členmi návrhovej komisie sú p. Peter Gánovský a Hana Gallová. Overovate mi
zápisnice sú Ing. Stanislav Marušin a namiesto ospravedlneného Ing. Michala Faixa poslanec
Peter Slávik.

3.

Kontrola plnenia uznesení a pripomienok občanov

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení. Informoval o stretnutí s odborníkom
na spracovaniu štúdie na riešenie centra obce. Oboznámil s možnosťou riešenia rekonštrukcie
cesty zo Svitu do Tatranskej Polianky cez VÚC. Prečítal listĽ ktorý bol zaslaný p. Nikerlovej
(v prílohe) k jej pripomienkam z minulého OcZ, kde jej bolo doporučenéĽ aby podala písomnú
žiadosť o poskytnutie informáciíĽ čím vyjadril aj stanovisko k pripomienkam občanov
z minulého zasadnutia OcZ.

4.

Realizácia prác na dome smútku

Starosta obce oboznámil o vykonaných prácach na dome smútku. V súčasnosti máme
stavebné povolenie, v rozpočte je schválených na túto stavbu 200 tis. Sk. S pomocou
nezamestnaných zaradených do aktivačnej činnosti boli urobené základy a betónová platňaĽ na
PD sa chystá drevo. Ing. Jančuška má osloviť po skú firmu na realizáciu ďalších prác.
Ak by nebolo možné pokračovať v prácach na dome smútku (surové drevo)Ľ finančné
prostriedky z rozpočtu na dom smútku by sa presunuli na asfaltovanie komunikácií v obci,
použili by sa tiež prostriedky z navážania a uloženia odpadu. Rozpočet na asfaltovanie
komunikácií sa pod a cenovej ponuky z TS Svit a od súkromného podnikate a pohybuje medzi
100 tis. a 120 tis. Sk.
MUDr. Piják podotkolĽ že stavba domu smútku bola prioritaĽ preto je potrebné robiť
všetko preto, aby to tak zostalo a pod a možnosti zrealizovať čo najviac.

5.

Transformácia vodárenskej spoločnosti - informácia

Starosta obce informoval priebehu transformácie vodárenskej spoločnosti.
- PVPSĽ a.s. Poprad sa rozdelila na „matku“ Podtatranskú vodárenskú spoločnosť (PVS)
a „dcéru“ Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (PVPS)
- vstup strategického partnera je nutnýĽ francúzska spoločnosť Veolia dala najlepšiu ponuku,
preto vstúpila do PVPS
- obce a mestá zostali akcionári, počet akcií je závislý od počtu obyvate ovĽ obec Gerlachov má
0,3 % hlasu a vstup francúzskej spoločnosti Veolia bol odsúhlasný viac ako 87 %-ami
- starosta obce je členom dozornej radyĽ materiál k transformácii je k nahliadnutiu u starostu aj
na PVS
- cenu vody stanovuje PVSĽ kontrolu vykonáva úrad pre kontrolu sieťových odvetví, teda nie

strategický partner
- transformácia sa týkala iba dcérskej spoločnosti
- stratégia do budúcnosti – obce do 2000 obyvate ov nebudú riešené do r. 2013, preto bolo
predvídavé rozšírenie vodných zdrojov v Gerlachove, kde problém zásobovania máme
vyriešený
- v mesiacoch júl - august prebehne ukončenie akcie v Gerlachove, kde sa oddelia tlakové
pásma čím sa zvýši tlak v hornej časti obce

6.

Rôzne

Starosta obce oboznámil prítomnýchĽ že 26.8.2006 sa bude konať horský kros a vyzval
týchĽ ktorí majú chuť pomôcťĽ aby sa zapojili do prípravy preteku. V tom istom termíne sa budú
konať aj doplňujúce vo by do OcZ namiesto p. Nikerleho a je potrebné osloviť občanovĽ ktorí
majú záujem o poslanecký mandát. InformovalĽ že uzávierka ďalšieho čísla Gerlachovského
informátora je 15.6.2006 a do tohto termínu je možné doručiť na OcÚ materiál na uverejnenie.
MUDr. Piják upozornilĽ že vo všetkých kontajneroch na separovaný odpad je rovnaký
netriedený odpad a bolo by dobré nama ovať nápisy. Je potrebné upozorniť občanov na
dôsledné separovanie odpadu. Starosta obce konštatovalĽ že pri separovaní odpadu obec aj
občan ušetrí. Objednal sa ďalší ve koobjemový kontajner k cintorínu. Upozornil aj na zákaz
vývozu odpadu z domácností na nelegálnu skládku v dolnej časti obceĽ ktorá je v súčasnosti
v likvidácii.
P. Slušná sa zaujímala o to, ako bude realizované kosenie cintorína. Starosta obce
informovalĽ že kosenie sa vykonáva pracovníkmi aktivačnej činnostiĽ bolo by vhodné nájsť
správcu cintorína, ktorý by sa staral aj o kosenie. UpozornilĽ že tráva nepatrí na smetiskoĽ ale je
možné ju dať na hnojisko pri sadeĽ možnosť bola prekonzultovaná s PD Tatran Gerlachov.
Ing. Ryša sa vrátil k riešeniu pripomienok k uloženiu odpaduĽ ktoré boli podané na
verejnej schôdzi, kedy p. Hroboň (č. 114) chcel vedieťĽ ko ko Sk prišlo do obecnej pokladne.
Nie je spokojný s týmĽ ko ko finančných prostriedkov prišlo do obce za doterajšie uskladnenie
odpadu. K domu smútku podotkolĽ že je to ve ká investícia a či je vôbec záujem občanov o dom
smútku. Vyjadril nespokojnosť s týmĽ že EurofondyĽ ktoré sa dajú využiť aj inakĽ sa spájajú iba
s cestouĽ že v obci sa nič nerobí. Je za toĽ aby poslanci mali rozdelenú dedinu a starali sa
o občanovĽ išli za občanmi aj s petíciou o rekonštrukciu cesty. Pod a neho sa petícia nerobí takĽ
že je možné ju podpisovať iba v úradných hodinách na OcÚ. Vyslovil dotazĽ či došlo k zmene
na parcelách 2A a B za stodolamiĽ ktoré boli určené na rozvoj športovísk (25 ha) a teraz tam ide
Ing. Faix budovať penzión.
Mgr. Mlynár podotkolĽ že sa rieši v obci všetko inéĽ len nie potreby občanov. Je potrebné
riešiť neplatičovĽ na ktorých platiči doplácajúĽ nemajú sa určovať priority inde. Chcel vedieťĽ
ako hlasoval starosta obce v PVPS pri realizácii transformácie. Ide o to, aby občania neplatili za
vodu viac – to treba riešiť a v tomto pomáhať občanom.
P. Nikerlová upozornilaĽ že pred cintorínom je znova skládka odpadu. Stále sú otvorené
dve šachty – z jednej vyteká čistáĽ z druhej špinavá voda. udia platia za odpad a pod a nej
niečo určite nie je v poriadku.
Pripomienkami občanov sa budú zaoberať poslanci do dvoch týždňov od zasadnutia na
pracovnej porade a konštruktívne pripomienky budú riešené na ďalšom zasadnutí OcZ.
Boli schválené štvrťročné prémie starostovi obce.

7.
hlasmi.

8.

Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol poslanec Peter GánovskýĽ bol prijatý všetkými

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19.00 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
starosta obce

