Uznesenie č. 2
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 11.1.2007

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove

1. berie na vedomie:

1) výsledky volieb zástupcu starostu vo volebnom období 2006-2010
s tým, že za zástupcu obce bol zvolený poslanec Michal Nikerle s účinnosťou od 11.1.2007.
2) správu starostu obce o výpovediach zo strany pracovníčok OcÚ

2. zriaďuje:

1) finančnú komisiu
2) komisiu výstavby a rozvoja obce
3) komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia
4) komisiu kultúry a športu

3. schvaľuje:

1) plat starostovi obce vo výške 1,3 násobku základného platu podľa
zákona č. 289/2002 § 3 a 4
2) termín najbližšieho zasadnutia OcZ – 15.2.2007
3) stravnú jednotku pre zamestnancov obce v zmysle zákona
č. 283/2002 Z.z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

4. volí:

1) predsedov komisií:
Ing. Ľubica Rajčáková – finančná komisia
Ing. Pavla Hlávku – komisia výstavby a rozvoja obce
Ing. Ľubomíra Nikerleho – komisia ochrany verejného poriadku
a životného prostredia
Mgr. Moniku Faixovú – komisia kultúry a športu

5. ukladá:

1) predsedom komisií predložiť do najbližšieho zasadnutia OcZ návrhy
členov komisií
2) šéfredaktorke Gerlachovského informátora navrhnúť do najbližšieho
zasadnutia OcZ redakčnú radu
3) poslancom OcZ prehodnotiť priority obce na pracovnom zasadnutí
4) OcÚ pripraviť pracovné stretnutie orgánov obce s predstavenstvom
PD a výborom ZbU Gerlachov
5) OcÚ zverejňovať na vývesnej tabuli uznesenia a zápisy zo zasadnutí
OcZ po nadobudnutí právoplatnosti
6) OcÚ spracovať do ďalšieho zasadnutia OcZ podpisový poriadok
7) OcÚ pokračovať v riešení havarijnej situácie vo vykurovacom
systéme ZŠsMŠ v Gerlachove
8) OcÚ predložiť na pracovné stretnutie návrh rozpočtu do 25.1.2007
9) OcÚ predložiť rokovací poriadok poslancom OcZ do 25.1.2007

6. menuje:

1) členov komisie na ochranu verejného záujmu v zložení:
Michal Nikerle, Pavol Faix, Mgr. Monika Faixová
2) poslankyňu Mgr. Moniku Faixovú za šéfredaktorku Gerlachovského
informátora
3) poslankyňu Máriu Nikerlovú za kronikárku obce Gerlachov

7. odvoláva:

1) redakčnú radu Gerlachovského informátora

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 11.1.2007

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.1.2007 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Hostia
Program:

1.

21
7
1
13

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, volebnej, návrhovej
a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba zástupcu starostu obce
5. Schválenie komisií obecného zastupiteľstva
6. Voľba predsedov komisií
7. Schválenie platu starostu
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných s prianím príjemného večera
a tvorivej atmosféry. Predstavil hlavného kontrolóra zvoleného ešte starým zastupiteľstvom,
s ktorým však doposiaľ nebola urobená pracovná zmluva. Predniesol program zasadnutia,
ktorý poslanci jednohlasne schválili.

2.
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, volebnej, návrhovej a mandátovej
komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu
v Gerlachove Mária Melicherová, za overovateľov p. Ing. Pavel Hlávka a p. Mária
Nikerlová. Do volebnej komisie boli zvolení p. Pavol Faix a p. Mária Nikerlová, do
návrhovej komisie p. Michal Nikerle, Ing. Ľubomír Nikerle a p. Jozef Homola a do
mandátovej komisie Mgr. Monika Faixová a Ing. Pavol Hlávka. Poslanci všetkých
navrhnutých jednohlasne schválili.

3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a to najprv z posledného
zasadnutia, potom za posledný rok uplynulého funkčného obdobia predchádzajúceho
zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenie z posledného zasadnutia bolo splnené, pre
rekapitulácii uplynulého roku konštatoval, že s výnimkou jedného uznesenia z uznesenia č.
7/2006 boli uznesenia splnené. Niektoré z prijatých uznesení budú postupne upravované
a prepracovávané.
4.

Voľba zástupcu starostu obce

Zástupcu starostu obce navrhol starosta obce a to p. poslanca Michala Nikerleho.
Tento bol zvolený do funkcie 6 hlasmi. Hlasovania sa zdržal p. Michal Nikerle.
5.

Schválenie komisií OcZ:

Poslanci na svojom pracovnom zasadnutí navrhli schváli štyri stále komisie a to:
- finančná
- výstavby a rozvoja obce
- ochrany verejného poriadku a životného prostredia
- kultúry a športu.
Navrhnuté komisie poslanci jednohlasne schválili.
6.

Voľba predsedov komisií

Na pracovnom stretnutí poslancov boli tiež navrhnutí predsedovia komisií a to
v zložení:
- finančná – p. Ing. Ľubica Rajčáková, PhD
- výstavby a rozvoja obce –Ing. Pavel Hlávka
- ochrany verejného poriadku a životného prostredia – Ing. Ľubomír Nikerle
- kultúry a športu – Mgr. Monika Faixová.
Predsedovia komisií boli poslancami OcZ jednohlasne schválení. Členov komisií si
predsedovia komisií vyberú do najbližšieho pracovného stretnutia poslancov OcZ.
7.

Schválenie platu starostu

Návrh predniesol p. Michal Nikerle po prediskutovaní na pracovnom stretnutí. Plat
starostu sa odvíja zo zákona. Návrh zvýšenia je 1,3 na celé volebné obdobie. Formou odmien
je možné odsúhlasiť 50%. Tieto však nebudú stále, budú ich určovať poslanci priebežne.
Poslanci OcZ schválili starostovi plat zo zákona s navýšením 1,3.
K navrhovanému platu sa vyjadril starosta obce Ing. Michal Ryša – v porovnaní
s bývalým starostom bude jeho plat oveľa nižší. Dúfa, že percentá odmien si bude
zasluhovať svojou prácou.
8.

Interpelácie poslancov

P. poslanec Michal Nikerle vyslovil dotaz, prečo neboli na prvom zasadnutí OcZ
prítomní zamestnanci Obecného úradu v Gerlachove a a prečo nebol prítomný zvolený
hlavný kontrolór.

Zodpovedala pracovníčka OcÚ Gerlachov Mária Melicherová – nie je povinnosťou
zamestnancov obce zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva, nevyplýva to ani z ich pracovnej
náplne s výnimkou, prípadu, kedy je pracovníčka obce zvolená za zapisovateľku. Nakoľko
však funkčné obdobie zapisovateľky skončilo s funkčným obdobím starého zastupiteľstva,
nebol dôvod, aby sa tohto zastupiteľstva pracovníčky zúčastnili.
Z odpovede Ing. Bohuslava Pisára vyplynulo, že na úvodné zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Gerlachove nebol pozvaný.
P. poslanec Michal Nikerle tiež navrhuje spracovať Podpisový poriadok obce
Gerlachov a praje si k nahliadnutiu Pracovný poriadok Obce Gerlachov a Poriadok
odmeňovania Obce Gerlachov.
9.

Diskusia

Ako prvý v diskusii vystúpil starosta obce s návrhom k zmenám Rokovacieho
poriadku.
Poslanec Michal Nikerle navrhol z dôvodu, že v Rokovacom poriadku Obecného
zastupiteľstva v Gerlachove je viac nejasností, aby sa ním zaoberalo obecné zastupiteľstvo
na svojom pracovnom stretnutí a na ďalšom riadnom zasadnutí sa schvália všetky zmeny
spolu. Je preto potrebné rozdistribuovať rokovací poriadok všetkým poslancom. Návrh bol
jednohlasne schválený.
K distribúcii informoval p. starosta, že obec nie je vlastníkom kopírky - táto bola len
zapožičaná, preto doposiaľ nebolo možné rokovací poriadok rozniesť poslancom.
Legálnosťou opráv zapožičanej kopírky, ako cudzieho majetku sa bude zaoberať audítor.
Na základe zákona o ochrane verejného záujmu, ktorý sa týka aj starostov obcí je
starosta povinný podať majetkové priznanie. Na tento účel je potrebné zvoliť komisiu pre
ochranu verejného záujmu.
Starosta ďalej informoval o došlej pošte, ktorú je potrebné riešiť v spolupráci
s poslancami.
Informoval tiež o žiadosti podanej ešte v roku 2006 ohľadom poskytnutia finančných
prostriedkov na ZŠsMŠ – plynofikáciu kotolne. V záležitosti je potrebné pokračovať
a doriešiť ju. Poslanec Michal Nikerle vyslovil dotaz, kto financoval projekt. Zodpovedala
Mária Melicherová – projekt bol vypracovaný na žiadosť ZŠsMŠ, nie obce a vyfinancovaný
mal byť až po obdržaní finančných prostriedkov zo žiadanej dotácie.
Starosta obce predostrel poslancom na schválenie cenu stravnej jednotky
zamestnancov – súčasne platných 89,– Sk v zmysle zákona. Poslanci schválili stravnú
jednotku nie sumou ale podľa aktuálne platnej legislatívy v zmysle zákona.
Starosta oboznámil poslancov s podanými ukončeniami pracovného pomeru
pracovníčok obce s termínom ukončenia 28.2.2007. Na pracovnom stretnutí poslanci
vypracovali koncept konkurzu na obsadenie voľných pracovných miest.
Starosta zároveň informoval o poruche vodovodu na ulici Mlynskej.
Vyslovil poďakovanie p. Michalovi Jančuškovi a p. Petrovi Gánovskému za
likvidáciu nelegálnej skládky odpadu vytvorenej pri štátnej ceste v katastri obce Batizovce,
nakoľko ani po opakovaných výzvach starostovi obce tento nebol zo strany obce Batizovce
zlikvidovaný.
Poslanec Michal Nikerle vyslovil niekoľko návrhov:
- menovať pani Máriu Nikerlovú za kronikárku obce Gerlachov,
- odvolať redakčnú radu Gerlachovského informátora, menovať za šéfredaktorku
p. Mgr. Moniku Faixovú, ktorá má menovať novú redakčnú radu
- prehodnotiť priority obce formou ankety u občanov,
- uložiť OcÚ pripraviť uznesenia a zápisy a zverejňovať ich po nadobudnutí

právoplatnosti vo vývesnej tabuli obecného úradu
- uložiť obecnému úradu pripraviť stretnutie zástupcov obce so zástupcami PD a urbárskej
spoločnosti.
Ing. Ján Pajerchin ml. sa informoval na spôsob ankety akým sa budú zisťovať
priority. Zodpovedal p. Michal Nikerle – poslanci budú mať podelené ulice a osobným
kontaktom.
Pán Pavol Faix:
- navrhuje prejednať priority obce na pracovnom zasadnutí a potom ich distribuovať
občanom na vyjadrenie, prípadne doplnenie,
- informoval o tom, že na obecný úrad prišla ponuka VSE prehodnotiť odberné
miesta,
- apelácia na obecný úrad – pripraviť dohodu s PD Gerlachov v prípade kalamity,
poľadovice dohodnúť okamžitý zásah,
- návrh na zloženie komisií vypracovať čo najskôr
Starosta obce informoval, že návrhy dotazníka na členstvo v komisiách sú
pripravené, čakalo sa len na schválenie komisií. Čo sa týka zimnej údržby je zabezpečený
posypový materiál, pracovníci na aktivačnú činnosť sú k dispozícii denne. S posypom
komunikácií nebude problém.
Pán Jozef Čonka predniesol svoj problém- nie je spravená asfaltová cesta k jeho
rodinnému domu a za cintorínom sa hromadí odpad. Je proti umiestneniu kontajnéra na
odpad v blízkosti jeho rodinného domu.
Zodpovedal starosta obce – prevádza denne kontroly činnosti pracovníkov na
aktivačnú činnosť a tiež stavu v okolí cintorína. Je potrebné zabezpečiť aj stretnutie
s rómskym etnikom. Ďalším problémom, ktorý je potrebné riešiť je veľký počet voľne
pobiehajúcich psov v okolí cintorína a v dolnej časti obce. Kontumácia psov stála v roku
2006 20000,– Sk, navrhuje platiť nie paušálne, ale podľa počtu odchytených psov.
Poslanec Jozef Homola upozornil na závažnosť problému s voľne pobiehajúcimi
psami.
Pán Ján Pajerchin problém psov navrhuje riešiť prijatím nariadenia, ktoré pohyb psov
obmedzuje s následnými finančnými postihmi.
Pani Helena Gašperová upozornila že v intraviláne obce je zdochnutá líška a pripojila
svoje negatívne skúsenosti so psami a existujúcim neporiadkom v rómskej časti obce pri
vstupe na cintorín.
Pán Pavol Mlynár:
- je potrebné zverejniť stratégiu zastupiteľstva – je potrebné povedať čo chcú urobiť
pre obec a teda vypracovať programové vyhlásenie
- je treba riešiť problémy, ktoré vyskakujú a netreba zanedbávať drobných
podnikateľov – vypracovať akýsi druh dohody,
- zmenili sa spoje električiek, ktoré nenaväzujú na spoje SAD. Je potrebné to riešiť
z pozície obce v spolupráci s regionálnym združením,
- mali by byť stanovené kompetencie starostu,
- pokiaľ je možné, aby sa hlavný kontrolór predstavil občanom a aby bol ochotný
občanom zodpovedať na ich dotazy,
- obec Gerlachov je na úrovni a je treba ho odlíšiť od Gerlachova v okrese Bardejov,
- apeluje, aby bol dodržiavaný rokovací poriadok,
- ak poslanci budú rešpektovať občanov a dodržiavať zákony, nebudú problémy,
- na verejných schôdzach vypracovávať aj záver, aby sa na ďalšej schôdzi mohlo hodnotiť.
Zodpovedal poslanec Michal Nikerle v zmysle, že je mnoho drobnej práce, nielen
veľké veci, električkami sa musí zaoberať obec Gerlachov v spolupráci s ostatnými obcami
a regionálnym združením. Kompetencie starostu sú dané zákonom. Hlavný kontrolór- pokiaľ

poslanci odsúhlasia jeho zvolenie bude s ním podpísaná pracovná zmluva. Rokovaní
poriadok sa bude prepracovávať, verejná schôdza bude minimálne 2 x do roka, no treba
najskôr konať až potom bilancovať.
Starosta obce skonštatoval, že pripomienky sa budú riešiť, agenda nebola prebratá
v zmysle zákona. Prebral mandátne zmluvy s investičnou spoločnosťou. Tieto zmluvy
neprešli schválením zastupiteľstva. Zmluvy budú prešetrené audítorom, z čoho vyplynú
závery na riešenie záväznosti zmlúv.
Poslanec Pavol Faix sa vyjadril ku kronike, nakoľko kroniku treba dopisovať od roku
1974 je potrebné zvoliť komisiu.
Zodpovedal starosta obce v zmysle, že už oslovuje občanov, sú dve kroniky stará
a nová. Je však potrebné rešpektovať históriu a zakúpiť tretiu, v ktorej by sa pokračovalo od
roku 1975. Čo sa týka fotoarchívu je mnoho fotiek a je potrebné osloviť občanov kvôli
identifikácii.
Pani Mária Nikerlová súhlasí so starostom obce a s p. Faixom.
P. Michal Nikerle:
- je potrebné menovať komisiu na ochranu verejného záujmu- P. Michal Nikerle, p. Pavol
Faix a p. Mgr. Monika Faixová.
- návrh uskutočnenia nasledujúceho zasadnutia OcZ – 15.2.2007,
- predložiť návrh rozpočtu na pracovné stretnutie dňa 25.1.2007
Pán Ing. Ján Pajerchin ml. vzniesol dotaz, kto je správcom webovej stránky a je
podľa jeho názoru potrebné aby obecná webová stránka bola gerlachov.sk, ktorá je
v súčasnosti vo vlastníctve súkromnej osoby.
Michal Nikerle – jednanie s vlastníkom prebehlo bezúspešne už v predchádzajúcom
období. Predtým robil stránku Michal Nikerle ml. a Michal Ryša ml. V súčasnosti sa robí
svojpomocne. Renovácia stránky sa pripravuje.
Pavol Faix informoval o organizovaní lyžiarskych pretekov.
10.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesol p. Michal Nikerle bol schválený všetkými
poslancami.
13.

Záver

Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom
zasadnutie ukončil o 20.30 hod.
Overovatelia:
Ing. Michal Ryša
starosta obce

a

