Uznesenie č. 6/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 24.5.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a) výrobu regálov pre sklady v budove OcÚ, Jánom Faixom, Letná 162 vo výške 17.000,- Sk,
b) vzorové rezy pre prekopávanie miestnych komunikácií, ktoré sú súčasťou prílohy zápisnice,
c) projektovú dokumentáciu "Rekonštrukcia vodovodného radu a prípojok Gerlachov - ul.

Mlynská",
d) nový najbližší termín zasadnutia OcZ na 21. 6. 2007,
e) termín verejnej schôdze občanov obce na 28. 6.2007.

2. ukladá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

veliteľovi OHZ predložiť v spolupráci s OcÚ menný zoznam nových členov OHZ do 21. 6.
2007,
veliteľovi OHZ v spolupráci s OcÚ pripraviť previerkové cvičenie na území obce v mesiaci
jún 2007,
kontrolórovi obce doplniť stanovisko vypracované 4. 4. 2007 k uzneseniu č. 5/2006 zo
zasadnutia OcZ konaného dňa 20. 7. 2006, termín do 15. 6. 2007,
OcÚ pripraviť záväzné stanovisko na stavbu "Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ s MŠ do 31.
5. 2007,
komisii výstavby a rozvoja obce prehodnotiť zmluvu o dielo č. 18/2007 vypracovanú firmou
Ekospol a.s., Žilina vrátane rozpočtu na ČOV, termín do 31. 5. 2007,
OcÚ predložiť poslancom všetky platné VZN v jednom vyhotovení na pripomienkovanie,
termín do 15. 6. 2007.

3. neschvaľuje:
a)

nákup auta PV3S z Novej Polianky.

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Ing. Pavel Hlávka

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 05. 2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

19
7
1
1
0
9

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Centrum pre deti a mládež
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

4. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu v Gerlachove
Katarína Nikerlová, za overovateľov poslankyňa Monika Faixová a poslanec Pavel Hlávka, do
návrhovej komisie poslanci Michal Nikerle a Ľubomír Nikerle. Do mandátovej komisie poslanci Jozef
Homola a Pavol Faix. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.
6. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z uznesenia č. 5/2007, ktoré mali termín do dnešného dňa, boli splnené. Okrem
bodu 1.a z dôvodu nedostatočného stanoviska hlavného kontrolóra, bodu 3.f z dôvodu nepredloženia
menného zoznamu členov OHZ a bodu 3.g kde veliteľ OHZ požiadal o predĺženie termínu. Tieto tri
nesplnené body sa prenášajú do uznesenia č. 6/2007. Ostatné úlohy s neskoršími termínmi sa
priebežne plnia.
7. Centrum pre deti a mládež
ECM predložila projektovú dokumentáciu, popis svojich aktivít a návrh zmluvy o prenájme.
Poslanec Hlávka navrhuje na základe doporučenia stavebnej komisie výstavbu realizovať,
urýchlene doplniť zmluvu, aby mohli práce začať.

8. Interpelácia poslancov
Poslanci nemali dotazy na starostu obce.
9. Diskusia
Starosta prečítal ponuku na zakúpenie PV3S s pluhom z Novej Polianky, ale nedoporučuje ju
kúpiť pre zlý technický stav. Zimnú údržbu ciest je výhodnejšie prevádzať dodávateľským spôsobom.
Predložil návrh zmluvy o dielo s rozpočtom firmy Ekospol a.s., Žilina, kde sa jedná o
rekonštrukcii a oprave ČOV. Oprava ČOV bude prebiehať v dvoch etapách. Poukázal na nízke
poplatky za stočné, ktoré by mali pokryť aj prípadné údržby a opravy ČOV.
Poukázal na skládku odpadov za cintorínom, kde sa navážal stavebný odpad z celých Tatier.
Skládka je na súkromných pozemkoch bez súhlasu majiteľov, zosúva sa, vymýva súkromné pozemky
z opačnej strany brehu potoka. Pracovníci ObÚ ŽP doporučujú sanáciu skládky v celom rozsahu, čo je
z finančného hľadiska pre obec neriešiteľné. Príjem za uloženie tohto odpadu bol veľmi malý.
Zúčastnil sa pracovného rokovania s pracovníkmi Povodia, kde bol konštatovaný zlý stav
regulácie potoka. Je potrebné urobiť opravy toku, majetkovo vysporiadať aj brehy potoka.
Predložil návrh prác na výrobu regálov v sklade na OcÚ od Jána Faixa, Letná 62.
Informoval o žiadosti firmy Janju o telekomunikačnej prípojke k stavbe Ing. Michala Faixa,
ktorú dáva posúdiť stavebnej komisii, rovnako aj štúdiu Ing. Michala Jančušku.
Poslanec Michal Nikerle navrhuje rozmnožiť všetky platné VZN pre poslancov na
pripomienkovanie.
Poslanec Hlávka oboznámil, že na stavebnú komisiu boli pozvaní poslanci z minulého
volebného obdobia aby objasnili uzatváranie zmlúv s firmou Gepark. Dostavil sa iba Ing. Stanislav
Marušin, Michal Nikerle a Ján Mlynár. Poslední dvaja menovaní sú zároveň členmi stavebnej komisie.
Ani jeden z nich nevedel nič o uzatváraní týchto zmlúv.
Ďalej doporučuje pri vydávaní záväzného stanoviska pri prekopávaní miestnej komunikácie
žiadať dopredu zálohu, pre pokrytie nákladov v prípade neodborných zemných prác.
Poslankyňa Faixová poukazala na úpravu vojenských hrobov na cintoríne. Práce v minulom
roku boli vyfakturované, ale neboli vykonané. Je potrebné spojiť sa s firmou, ktorá práce
vyfakturovala.
Starosta sa skontaktoval s firmou ID Stone, ktorá práce fakturovala. Prišla aj dotácia na úpravu
hrobov na rok 2007.
Pani Marta Boratková chce vedieť systém platieb za vodu, keď nemá vodomer a či je možné si
zaplatiť hrobové miesto na miestnom cintoríne aj keď v obci nemajú trvalé bydlisko.
Starosta odpovedal, že platby za vodu sú v kompetencií PVS a hrobové miesto si môžu zaistiť.
Spracováva sa VZN o cintorínskych službách. Zároveň uviedol, že vodovod na cintoríne je odstavený
z dôvodov veľkej spotreby vody, ktorú musela obec platiť, ale počas leta bude v prevádzke.
Poslanec Pavol Faix chce vedieť koľko sa investovalo do opravy a údržby ČOV a stanovisko
bývalého kontrolóra k odpusteniu poplatkov hotela Hubert za stočné.
Ing. Karol Miškovič zástupca firmy Gepark chce vedieť ako majú postupovať pri jednaniach s
obcou, či cez JUDr. Schwartza, ktorý zastupuje obec v právnych veciach s firmou Gepark, alebo
priamo s poslancami.
Starosta odpovedal, že je potrebné jednať s obecným zastupiteľstvom ako so zborom a nie
nezáväzne debatovať s jednotlivcami. Treba sa vrátiť úplne na začiatok k zmluvám, ktoré sú pre obec
veľmi nevýhodné, kde pri nedodržaní zmluvných podmienok by obec zaplatila 40 mil. Sk. Právne
stanovisko, ktoré si obec objednala, poukazuje na jednostranné výhody pre firmu Gepark. Zmluvy boli
podpísané bez odsúhlasenia OcZ, nakoľko neexistujú o tom žiadne záznamy v zápisniciach a
uzneseniach. Podľa Štatútu obce Gerlachov, nakladanie s majetkom obce nad 5.000,- Sk spadá do
kompetencie OcZ.
Poslanec Michal Nikerle povedal, že ak nastanú nové skutočnosti v prejednávaní týchto
zmlúv, tak sa OcZ s firmou Gepark znovu stretne.
Mgr. Pavol Mlynár chce nahliadnuť do týchto zmlúv, či je dodržaná krajinárska štúdia,
chce aby občania boli oboznámení s týmito zmluvami na verejnej schôdzi.
Starosta prečítal list z MŽP SR, kde je zamietavé stanovisko k posunutiu hranice TANAP-u.

Poslanec Pavol Faix chce predložiť projektovú dokumentáciu výstavby firmy Geperk.
Hlavný kontrolór doporučil pozvať bývalého starostu na verejnú schôdzu.
Poslanec Michal Nikerle navrhol posunúť termín riadneho zasadnutia OcZ z dôvodu krátkeho
časového úseku medzi dvoma zasadnutiami OcZ a navrhol termín verejnej schôdze občanov.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol poslanec Michal Nikerle bol jednohlasne schválený.
11. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie ukončil
o 19.30 hod.

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Ing. Pavel Hlávka

