Uznesenie č. 5/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 24.07.2011

Prítomní: (6) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle,
Neprítomný: (1) Rastislav Rusnák

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje:
a)

uzavretie Zmluvy o termínovanom úvere medzi Obcou Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, predmetom ktorej je poskytnutie
úveru v objeme 300.000,- €, ktorý bude použitý na úhradu faktúr týkajúcich sa realizácie projektu
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov“,

b)

vystavenie blankozmenky obce na zabezpečenie úveru uvedeného v bode 1.a),

c)

uzavretie Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke,
Hlasovanie za body 1.a), b), c)
Prítomní: 6

d)

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

nákup nákupných poukážok pre družstvo DHZ – majstrov SR vo výške 400,- €,
Prítomní: 6

f)

Proti: 0

žiadosť p. Ľuboslav Sirkovského o výstavbu športového ihriska v areáli ZŠ s MŠ s tým , že ihrisko
umiestni v spodnej časti areálu,
Prítomní: 6

e)

Za: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Zmluvu o výstavbe oplotenia cintorína s Čonkom Vladimírom, Gerlachov, Nová 151 vo výške do
2100,- €,
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

2. poveruje:
a) starostu obce na podpísanie zmluvy o termínovanom úvere z VÚB Bratislava až po prerokovaní
podmienok na pracovnom zasadnutí OcZ,
3. berie na vedomie:
a) list p. M. Nikerlého, Lúčna 257.

Overovatelia: Peter Bujnovský
Ing. Jana Faixová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 05/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 07. 2011 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

9
6
1
1
1 (R. Rusnák)
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o termínovanom úvere s VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava
5. Navýšenie sumy úveru na prefinancovanie projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce Gerlachov
6. Žiadosť pána Sirkovského ohľadom vybudovania ihriska
7. Schválenie nákupu nákupných poukážok pre hasičov
8. Zmluva o výstavbe oplotenia cintorína
9. List pána Michala Nikerlého – ceny obce
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Dôvodom zvolania zasadnutia je hlavne
schválenie úveru na prefinancovanie projektu Revitalizácie centra obce.
Poslanec Nikerle nehlasoval, ostatní boli za.
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 navrhnutí poslanec Bujnovský a poslankyňa Faixová, do mandátovej
komisie poslanec Hroboň a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie poslanci Homola a Nikerle.
Poslanec Nikerle nehlasoval, ostatní boli za.
3. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z posledného uznesenia sú splnené, alebo sa ešte plnia, tie ktoré majú neskorší termín.
4. Zmluva o termínovanom úvere s VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava
Starosta oznámil, že firma BBF Building našla lacnejší zdroj úverovania. Navrhuje, aby poslanci
poverili starostu podpísaním zmluvy o úver s VÚB a navrhuje zvýšiť výšku úveru na 300 tisíc €, nakoľko
peniaze z ministerstva neprídu tak skoro, ako sa predpokladalo.
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Poslanec Nikerle je prekvapený zvolaním dnešného zastupiteľstva, máme schvaľovať zmluvu
a nepoznáme jej znenie.
Starosta oznámil, že sa zmenili podmienky. Faktúry musíme zaplatiť, lebo nás budú penalizovať.
Poslanec Homola – zaplatiť máme celú sumu a nie sú dokončené všetky práce.
Starosta oznámil, že pripomienky ohľadom lávky sa budú riešiť. Štát pozdržiava peniaze a preto obce
majú problém s preplácaním faktúr za realizované projekty. Práce boli urobené a vyfakturované. Obec toľko
finančných prostriedkov nemá a preto úver musíme vybaviť. Reklamácie sa budú riešiť s firmou BBF
a vyzval poslancov, aby predkladali pripomienky. Obce, ktoré boli úspešné v predkladaní projektov z fondov
sa dostávajú do platobnej neschopnosti vinou štátu, ktorý si neplní svoje povinnosti.
Poslankyňa Faixová chce vedieť, či sme schopní splácať splátky do konca roka.
Starosta povedal, že je to vecou predĺženia doby splátok.
Poslanec Nikerle navrhuje, aby bola podpísaná zmluva s BBF Building a až potom s VÚB.
Hlavná kontrolórka – úver je väčší ako bežné príjmy a nevidí problém, ak štát do konca roka peniaze
poukáže. Splácanie úveru nesmie byť vyššie ako 72 tis. €. Podmienkou poskytnutia úveru je súhlas
kontrolóra.
Poslanec Nikerle navrhuje, aby starosta podpísal zmluvu s VÚB až po prejednaní na pracovnom
zasadnutí.
Poslanci zmluvu vo výške 300 tis. € s touto podmienkou schválili jednohlasne.
5. Navýšenie sumy úveru na prefinancovanie projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce Gerlachov
Tento bod bol prejednávaný spolu s bodom 4.
6. Žiadosť pána Sirkovského ohľadom vybudovania ihriska
Starosta oznámil, že poslanci dostali žiadosť p. Sirkovského.
Poslankyňa Kičinová povedala, že ihrisko pod oknami nie je vhodné. Je potrebné ho umiestniť v dolnej
časti areálu.
Poslanci schválili žiadosť jednohlasne s navrhovanou zmenou.
7. Schválenie nákupu nákupných poukážok pre hasičov
Starosta navrhuje schváliť odmenu pre súťažné družstvo hasičov, ktoré sa stalo majstrom Slovenska.
Navrhuje všetkým súťažiacim po 40,- € a náhradníkom po 20,- .€, čo je spolu 400,- €.
Poslanci nákup poukážok schválili jednohlasne.
8. Zmluva o výstavbe oplotenia cintorína
Starosta oznámil, že výberová komisia vybrala z dvoch firiem pána Čonku, Nová 151, Gerlachov.
Predmetom zmluvy je zhotovenie oplotenia cintorína so severnej strany. Výška nákladov predstavuje 2100,€. Dĺžka oplotenie bude 50 m a výška 2,5 m. Materiál dodá obec a firma práce.
Poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
9. List pána Michala Nikerlého – ceny obce
Starosta obce prečítal list pána Nikerleho na udelenie ceny obce víťazné družstvo DHZ a doporučuje
vrátiť sa k tomuto oceneniu na ďalšom pracovnom zasadnutí OcZ.
Poslanec Hroboň navrhuje udeliť túto cenu aj Danielovi Faixovi, lebo sa zúčastnil s družstvom mladých
hasičov so Spišskej Novej Vsi na medzinárodnej súťaži.
Poslanec Nikerle navrhuje zobrať list na vedomie a riešiť to na pracovnom zasadnutí.
10. Diskusia
Poslanec Homola predniesol vyjadrenie stavebnej komisie na úlohy z posledného uznesenia OcZ. Bod
1. d) – pripomienky členovia komisie doručia.,
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–
–
–

treba rekonštruovať pôvodné,
ak obec má financie môže geodeticky kanál zameriavať,
fakturáciu stavebná komisia nebude kontrolovať, nie sú odborníci, na to je stavebný dozor
a kontrolór obce.

11. Návrh na uznesenie
Poslanec Nikerle prečítal návrh na uznesenie.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.30 hod.

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Ing. Jana Faixová
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