Uznesenie č. 2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 12.06.2015
Prítomní: (7) Mgr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková PhD, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Zmluvu o službách s firmou Grantprojekt s.r.o. – sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,
Prítomní: 7

b)

Mandátnu zmluvu s firmou Ing. Rastislav Tapšák – dodanie kamerového systému,
Prítomní: 7

c)

Za: 7
Za: 7

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 s úpravami,
Prítomní: 7

g)

Proti: 1 (Rusnák)

použitie prebytku rozpočtu v sume 26.013,69 € na tvorbu rezervného fondu,
Prítomní: 7

f)

Za: 6

Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2014,
Prítomní: 7

e)

Za: 7

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gerlachov,
Prítomní: 7

d)

Za: 7

Za: 7

členstvo obce v združení MAS Pro Tatry,
Prítomní: 7

Za: 7

2. berie na vedomie:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014,
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014,
c) Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2015
d) Oznámenie č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 o úprave rozpočtu,
3. konštatuje:
a) na kontrolnom dni dňa 6.6.2015 boli zistené závažné nedostatky na stavbe „Kanalizačný prepoj ulíc
Družstevná a Lúčna“,
4. ukladá:
a) obecnému úradu zabezpečiť vyriešenie závažných nedostatkov na stavbe „Kanalizačný prepoj ulíc
Družstevná a Lúčna“ s prípadnou zmenou realizátora stavby,
Prítomní: 7
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b) obecnému úradu zabezpečiť písomné stanovisko prevádzkovateľa ČOV na dôvody poplatku za
zvýšené hodnoty znečistenia vzoriek odpadových vôd z ČOV,
Prítomní: 7

Za: 7

5. poveruje:
a) starostu obce aktualizáciou webovej stránky obce v termíne do 31.7.2015,
Prítomní: 7

Za: 7

b) starostu obce prípadným výberovým konaním na realizátora prác na stavbe „Kanalizačný prepoj ulíc
Družstevná a Lúčna“

Overovatelia: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 06. 2015 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
1
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o službách s firmou Grantprojekt s.r.o. - sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom
5. Mandátna zmluva s firmou Ing. Rastislav Tapšák – dodanie kamerového systému
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gerlachov
7. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2014
8. Správa nezávislého audítora k ÚZ za rok 2014
9. Hospodárenie obce Gerlachov za I. štvrťrok 2015
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
11. Kanalizačné prepojenie ulíc Družstevná a Lúčna
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Poslanec M. Nikerle navrhol, aby sa za bod 10 doplnil bod Kanalizačný prepoj ulíc Družstevná a Lúčna.
Všetci prítomní poslanci schválili program s touto zmenou 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 poslankyňa Rajčáková a poslanec Rusnák, do návrhovej komisie
poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle, do mandátovej komisie poslankyňa Faixová a poslanec Homola.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia bod 3. a) bol splnený, bod 3. b) nebol splnený, predsedníčka komisie
poslankyňa Kičinová konštatovala, že nenašla žiadnych nových členov do redakčnej rady.
Bod 3. c) nebol splnený, poslanec Ľ. Nikerle navrhol, pokračovanie plnenia tohto bodu.
Poslanec M. Nikerle navrhol poveriť starostu obce aktualizáciou webovej stránky, aby sa proces
urýchlil bez schvaľovania zastupiteľstvom.
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4. Zmluva o službách s firmou Grantprojekt s.r.o. odpadom

sanácia miest s nezákonne umiestneným

Starosta – so zmluvou boli poslanci oboznámení dopredu.Firma, ktorá bude pre nás túto činnosť
vykonávať je preverená.
Poslankyne Faixová a Rajčáková – v zmluve sú len sankcie pre obec, pre vypracovateľa žiadosti
o NFP žiadne.
Poslanec M. Nikerle – z čoho bude financovaný projekt a z čoho sú financované ďalšie náklady.
Vybraná spoločnosť nemá v referenciách tento druh činnosti.
Starosta – projekt bude financovaný z dotácie z Environmentálneho fondu. S divokými skládkami je
potrebné niečo robiť, lebo dostali sme pokutu.
Poslankyňa Rajčáková – navrhuje v článku III. bod 3. a) Predlžiť lehotu na 5 dní. Projekt môže byť
neúspešný aj pre formálnu chybu spracovateľa.
Poslankyňa Faixová – navrhuje uložiť zmluvnú pokutu podľa obchodného zákonníka.
Poslanec Ľ. Nikerle - ak uložíme pokutu, nebudú súhlasiť so zmluvou.
Starosta dal hlasovať za zmluvu s návrhom poslankyne Rajčákovej.
Všetci poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
5. Mandátna zmluva s firmou Ing. Rastislav Tapšák – dodanie kamerového systému
Starosta oznámil, že táto zmluva bola zaslaná poslancom v predstihu. Bolo urobené verejné
obstarávanie v zmysle § 9 ods. 9 v zmysle zákona 25/2006. Vyber poskytovateľa služby verejného
obstarávania pre projekt „Dodanie kamerového systému pre obec Gerlachov“ s predpokladanou hodnotou
800,- € bez DPH. Verejný obstarávateľ vyzval 25.5.2015 troch záujemcov na predloženie ponuky. Na
základe najnižšej ceny bol vybratý Ing. Rastislav Tapšák. Bola vyhotovená zápisnica a prezenčná listiny
z otvárania ponúk. V komisii so starostom bol Rastislav Rusnák a Ján Rusnák. Odmena pre Ing. Tapšáka za
výber poskytovateľov služieb je 800,-€, za vypracovanie projektu 200,- €. Náklady na stavbu budú 19.990,€ bez DPH. Termín realizácie je do konca novembra.
Poslanec M. Nikerle – zmluva s Ing. Tapšákom rieši iba výber poskytovateľa externého manažmentu
a výber poskytovateľa kamerového systému. Ako sa budú hradiť samotné služby.
Starosta – stanovil si dve priority a to riešenie čiernych skládok a kamerový systém. Do viacerých sa
nedá ísť, lebo sú problémy.
Starosta dal hlasovať za zmluvu.
Všetci poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gerlachov
Ekonómka obce oznámila, že zásady boli poslancom dopredu poslané a vyvesené v zákonnej lehote.
Neboli k ním pripomienky.
Poslanec M. Nikerle navrhuje v § 22 znížiť výšku rozsahu zmien vykonávaných starostom na 1000,- €
a doplniť vetu, že tieto zmeny sa netýkajú funkčného platu, odmien a investičných akcií.
Starosta dal hlasovať za zásady s týmito zmenami.
Šiesti poslanci tieto zásady so zmenou schválili, poslanec Rusnák bol proti.
7. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2014
Ekonómka obce predniesla správu k záverečnému účtu za rok 2014. Skonštatovala, že príjmy obce boli
naplnené do výšky 389.662,54 €, to je na 80 % a výdavky obce boli čerpané vo výške 363.648,85 €, to je na
75 % oproti rozpočtu. Obec uzavrela hospodárenie v roku 2014 s prebytkom vo výške 26.013,69 €, ktorý
navrhuje previesť do rezervného fondu.
Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014, odporúča záverečný
účet obce schváliť bez výhrad.
Všetci poslanci záverečný účet schválili bez výhrad.
8. Správa nezávislého audítora k ÚZ za rok 2014
Ekonómka predniesla správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce, ktorú uskutočnila Ing.
Kyselová audítorka obce. Z účtu obstarania dlhodobého majetku odporúča rozhodnúť, v ktorých investíciách
sa bude pokračovať a ktoré je potrebné odpísať ako zmarené a vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní.
Poslanci správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 2/2015

strana 4 z 6

9. Hospodárenie obce Gerlachov za I. štvrťrok 2015
Ekonómka obce prečítala správu a oboznámila prítomných s hospodárením za I. štvrťrok 2015.
Rozpočet sa oproti schválenému stavu navyšoval riadnym opatrením jedenkrát a jedenkrát z dôvodu
prijatých účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, celkom o výšku 17.721,25 €. Celkové príjmy obce sú
plnené na 27% a výdavky sú čerpané na 18 %.
Poslanci správu o hospodárení zobrali na vedomie.
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Ekonómka obce oznámila, že opatrenie bolo poslancom dopredu poslané a vyvesené v zákonnej lehote.
Predniesla dôvodovú správu a vysvetlila dôvody zmien v rozpočte. Rozpočtovým opatrením sa riešia
presuny finančných prostriedkov medzi položkami v príjmoch a medzi položkami vo výdavkoch o rovnaké
sumy, čím sa výška rozpočtu nemení.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
Poslanci návrh so zmenami jednohlasne schválili.
11. Kanalizačné prepojenie ulíc Družstevná a Lúčna
Starosta – oboznámil prítomných s postupom činnosti prác na tejto stavbe od začiatku. O veľa veciach,
ktoré robil predchádzajúci starosta na tejto stavbe, zastupiteľstvo ani nevedelo. Výberovým konaním na
výkopové práce bol vybratý pán Mlynarčík z Novej Lesnej. Kolaudačné konanie vo februári bolo prerušené
z dôvodu doplnenia dokladov. V šachte stála voda a dodatočným geodetickým zameraním sa zistilo, že
kanalizačné potrubie je zle vyspádované. Na podnet M. Nikerlého bol dňa 6.6.2015 kontrolny deň na stavbe
za účasti zástupcov obce, dodávateľa stavby a vlastníka pozemku. Prítomní skonštatovali závažné
nedostatky. Stavba nebola vyhotovená podľa projektu. Potrubie sa musí po celej trase vybrať a znovu
položiť.
Poslanec M. Nikerle vysvetlil z odborného hľadiska postup prác na tejto stavbe a kde sa urobili chyby.
Poslanci poverili obecný úrad zabezpečiť vyriešenie závažných nedostatkov na stavbe s prípadnou
zmenou realizátora stavby a poveruje starostu obce prípadným výberovým konaním na nového realizátora
prác.
Prítomní poslanci tieto návrhy schválili jednohlasne.
12. Rôzne
Ekonómka obce predložila poslancom Oznámenie č. 2/2015, 3/2015 a 4/2015 o úprave rozpočtu
s kódom zdroja 111, ktoré riešia v príjmovej aj výdajovej časti príjem a čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu
a EÚ. Oznámeniami sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdajovej časti o rovnakú sumu vo výške 17.877,84
€.
Poslanci zobrali oznámenia o úprave rozpočtu na vedomie.
Starosta – rieši sa nedokončená lávka cez potok pri zastávke SAD, v lete sa bude realizovať, dávala sa
žiadosť o zlepšenie signálu všetkým operátorom, išla žiadosť o úpravu brehov vodného toku. Vysoký
poplatok za prekročenie hodnôt vo vzorkách odpadových vôd z ČOV bude ďalej riešený, nakoľko sme sa
odvolali. Kolaudácia ČOV bude posunutá o rok.
Poslanec M. Nikerle navrhol, aby obecný úrad zabezpečil písomné stanovisku prevádzkovateľa ČOV
na dôvody tohto poplatku.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Starosta navrhuje Gerlachovský informátor riešiť spôsobom cez Podtatranský Kurier, početnosť si obec
určí. Pri 200 kusovom výtlačku náklad bude 0,40 €.
Poslanci Homola, Ľ. Nikerle a M. Nikerle zhodne konštatovali, že bol problém naplniť článkami
Gerlachovský informátor v menšom formáte, ako naplníme noviny Kuriéra vo väčšom formáte.
Starosta navrhuje skúsiť tento spôsob cez Kuriéra. Navrhuje, aby obec vstúpila do združenia MAS Pro
Tatry z dôvodu podpory regionálneho rozvoja.
Poslanec M. Nikerle navrhuje zvolanie verejnej schôdze občanov v jesennom termíne.
13. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 2/2015
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14. Uznesenie
Poslanec Ľ Nikerle prečítal schválené uznesenie.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 21.10 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubica Rajčáková PhD

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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