Uznesenie č. 7/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 27.10.2011
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1.

schvaľuje:
a)

Zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií s p. Bujnovským
Prítomní: 7

b)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

ukladá:
a)

3.

Neprítomný: 0

text kroniky za rok 2010
Prítomní: 7

2.

Zdržal sa: 0

stavebné úpravy č. d. 123, 125 a hospodárskej budovy č. 127 do výšky 900,- € s DPH
Prítomní: 7

h)

Proti: 0

cenu zámkovej dlažby 5,- €/1m2
Prítomní: 7

g)

Za: 7

stanovenie výšky stočného pre rok 2012 vo výške 0,4 €
Prítomní: 7

f)

Neprítomný: 0

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
Prítomní: 7

e)

Zdržal sa: 0

Zmluvu o nájme nebytových priestorov pre Súkromné CVČ Rosnička v priestoroch v budove
ZŠsMŠ
Prítomní: 7

d)

Proti: 0

Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 5/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
v obci Gerlalchov
Prítomní: 7

c)

Za: 7

obecnému úradu zaslať odpoveď na list Združeniu účastníkov pozemkových úprav stanovisko
k zmenám ÚP Gerlachov,

súhlasí:
a)

so žiadosťou na úľavu na stočnom na rok 2011 na 50 % p. Helene Kyčinovej, Družstevná 89
s upozornením.

Overovatelia: Mgr. Ján Hroboň

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 07/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 10. 2011 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

11
7
1
0
0
1
2

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
5. Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 5/2007 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v
obci Gerlachov
6. Zmluva o nájme nebytových priestorov pre Súkromné centrum voľného času Rosnička
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
8. Stanovenie výšky stočného pre rok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Ospravedlnil hlavnú kontrolórku. Predniesol
program zasadnutia. Poslanci program zasadnutia schválili 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 navrhnutí poslanci Rusnák a Hroboň, do mandátovej komisie poslanci
Bujnovský a Homola, do návrhovej komisie poslankyne Kičinová a Faixová. Poslanci všetkých
navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z uznesenia 3/2011 bod 1. c) prečistili sa dažďové vpuste.
4. Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Zmluva bola prejednaná na pracovnom zasadnutí OcZ. Oproti minulému roku sa nezmenila. Poslanci
zmluvu jednohlasne schválili.
5. Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 5/2007 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v
obci Gerlachov
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Starosta oznámil, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce v zmysle zákona a
neboli v zákonom stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Ekonómka obce oboznámila
prítomných so zmenou vo VZN.
Všetci poslanci schválili dodatok č. 2/2011 jednohlasne.
6. Zmluva o nájme nebytových priestorov pre Súkromné centrum voľného času Rosnička
Starosta oznámil, že zmluva bola prejednaná na pracovnom zasadnutí OcZ. Súkromné centrum
voľného času Rosnička chce využívať na voľnočasové aktivity miestnosť klubovne ZŠsMŠ. Centrum sídli
vo Vlkovciach a zmluva je na jeden rok.
Poslankyňa Kičinová informovala, že v škôlke funguje jeden krúžok a v škole dva krúžky. Krúžky
fungujú od októbra.
Poslanec Hroboň – celá krúžková činnosť sa sleduje a o činnosti sa musia viesť záznamy.
Poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
Ekonómka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2011. Návrh sa týka zvýšenia
kapitálového príjmu za predaj pozemku vo výške 565,- € a čerpania príjmových finančných operácií
prijatím krátkodobého úveru vo výške 300 tis. € na preklenutie pokrytia výdavkov na projekt Revitalizácia
centrálnej zóny obce a zároveň zvýšenia kapitálových výdavkov o rovnakú sumu ako príjmy. Malé
prekročenia vo výdavkoch sa riešili presunmi medzi jednotlivými výdavkami.
Poslanci rozpočtové opatrenie schválili jednohlasne.
8. Stanovenie výšky stočného pre rok 2012
Starosta oznámil, že obec dáva žiadosť na Úrad pre riadenie sieťových odvetví, ktorý potvrdí náš
návrh ceny za stočné. V cene môže byť 12 % zisk a producent by mal na 100% pokryť náklady. Návrh
ceny ostáva 0,40 €. Na konci roku 2012 končí 15-ročná úľava hotela Hubert. Potom sa možno poplatok za
stočné zníži.
Poslanci výšku stočného schválili.
9. Rôzne
Starosta chce zvyšok zámkovej dlažby predať za 5,- €/m2. Obec žiadala odstrel medveďa, ktorý sa
pohyboval po obci, ale Ministerstvo životného prostredia SR nesúhlasí s odstrelom. Prišiel list zo združenia
pozemkových úprav o prerokovanie zmien v ÚPN obce Gerlachov. V ÚPN sú štyri kruhové objazdy, ktoré
sú zbytočné.
Poslanec Nikerle navrhuje, aby sa zvyšná dlažba nepredávala, lebo rozobratá dlažba pri kostole bola
zakúpená cirkvou. Treba zmerať plochu pri kostole a časť dlažby oddeliť.
Poslankyňa Faixová – zmena ÚPN je drahá.
Starosta – pozemkové spoločenstvo musí vedieť, koľko z územia zaberajú cesty. V územnom pláne je
zbytočne zakreslených veľa ciest.
Poslanec Nikerle – pozemkové úpravy hradí štát a tie sa musia urobiť podľa ÚPN. Architekt Králik
spracuje návrh na zmenu ÚPN. Navrhuje zaslať pozemkovému spoločenstvu list, že sa bude robiť zmena
ÚPN.
Starosta prečítal žiadosť Heleny Kičinovej č. 89 o odpustenie poplatku za stočné za rok 2011 z dôvodu
nezdržiavania sa v obci.
Poslanec Nikerle súhlasí s výškou úľavy 50%.
Poslanec Hroboň oboznámil so stretnutím, kde sa riešil prístup k pozemkom č. d. 123, 125
a hospodárskej budovy. Riešenie mešká a treba ho robiť prioritne. Po stretnutí s majiteľmi sú
najvhodnejším riešením oceľové rošty. Rošty budú robené na zákazku. Je urobený náčrt a cenovou
ponukou, podľa ktorého sa prechody urobia. Vstupy do rodinných domov sa dajú urobiť, ale problém bude
pri vstupe do hospodárskej budovy, lebo tam zostane voda stáť. Musí sa to urýchlene urobiť, lebo ide zima.
Nech majitelia pozemkov povedia termín.
Ing. Čajková – termín nepovie, lebo práce už mali byť spravené.
Poslanec Homola na základe ponuky navrhuje vyčleniť na tieto práce 900,- €.
Starosta – doriešiť si prístup na cestu je vecou vlastníka.
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Poslanec Nikerle – až keď sa nakúpi materiál, potom sa určí termín. Ďalej navrhuje schváliť text
kroniky za rok 2010.
Poslanec Homola – bol s poslancom Hroboňom na cintoríne skontrolovať práce na oplotení. Ešte nie
je dokončené špárovanie. Navrhuje, aby sa cena nenavyšovala.
Ekonómka obce oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu za tretí štvrťrok. Celkové príjmy plní
obec po odrátaní krátkodobého úveru na 80 %. Podielové dane sú plnené na 74 %.Bežné výdavky obce sú
čerpané na 62 %.. Čerpanie kapitálových výdavkov po úprave rozpočtu o úver je na 108 %. Potom celkové
výdavky po úprave rozpočtu o úverové prostriedky, čerpe obec na 92 %.
10. Diskusia
Mgr. Mlynárová – oceňuje, že sa dokončilo oplotenie cintorína, treba ešte zrekonštruovať cintorínsku
bránu a treba určiť osobu, ktorá by mala dozor nad cintorínom. Bolo by dobré urobiť parkovisko pred
cintorínom, naďalej sa vyvážajú kanvy s odpadom ku cintorínu. Po cintoríne sa pohybujú psy. Pracovníci
na aktivačných prácach si nerobia poriadne svoju robotu, lebo pri cintoríne je stále veľa smetí. Pýta sa, čo
robiť s nadrozmerným odpadom.
Starosta – vstup do cintorína je v pláne robiť, vrátane osvetlenia, informačnej tabule a parkovacej
plochy. Všetci občania majú kukanádoby. Boli umiestnené zákazové tabule, ale hneď boli polámané.
Nadrozmerný odpad je možné vyviesť na dvor Technických služieb vo Svite.
Poslanec Hroboň navrhuje dať článok do Gerlachovského informátora o zákaze vyvážania odpadu ku
cintorínu.
Mgr. Mlynárová – asi 20 subjektov podniká s ubytovaním, niektorí majú živnosť, niektorí prenajímajú
a niektorí to majú ako priateľskú službu. Tí, čo majú živnosť sú znevýhodnení oproti ostatným.
Starosta – v novom zákone o cestovnom ruchu je riešené, že koľko sa vyberie na dani z ubytovania na
území, kde bude pôsobiť klaster združujúci obce a podnikateľské subjekty cestovného ruchu, toľko by mal
dať aj štát. Hlavná kontrolórka to má preriešiť. V zákone musí byť presne definované, že čo je prenájom.
Poskytovatelia ubytovania využívajú diery v zákone.
Poslankyňa Faixová – vysvetlila, že živnosť na ubytovanie je vtedy, keď sa poskytujú aj iné služby
ako je ubytovanie a poskytovanie prenájmu je vtedy, keď sa neposkytuje žiadna služba.
11. Návrh na uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala návrh na uznesenie.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20,15 hod.

Overovatelia: Mgr. Ján Hroboň

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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