Uznesenie č. 1/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 06.02.2014
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)

Dodatok č. 2 k Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov,
Prítomní: 6

b)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1(Nikerle)

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1(Faixová) Neprítomný: 1 (Nikerle)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Rozpočet obce Gerlachov na rok 2014,
Prítomní: 7

2.

Za: 6

upustenie od programového rozpočtu – neuplatňovanie programov v rozpočte obce,
Prítomní: 7

f)

Neprítomný: 1(Nikerle)

dotácie na rok 2014 na základe predložených žiadostí,
Prítomní: 7

e)

Zdržal sa: 0

Žiadosť o odkúpenie pozemku KN C parcela č. 139/41 pánom Vladimírom Čonkom, Nová 145,
Gerlachov v sume 20,- € za m2,
Prítomní: 6

d)

Proti: 0

Dodatok č. š k Zmluve o separovanom zbere nebezpečných (iných) odpadov,
Prítomní: 6

c)

Za: 6

Za: 7

berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2013,
b) Stanovisku hlavného kontrolóra obce Gerlachov,
c) Návrh rozpočtu obce Gerlachov na rok 2015 a 2016,
d) Plán zasadnutí OcZ na 1. polrok 2014 (20. 03., 24. 04., 12. 06.)

Overovatelia: Ing. Jana Faixová

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Jozef Homola
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 1/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 02. 2014 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. Dodatok č. 2 k Zmluve o ďalšej spolupráci o separovanom zbere odpadov
5. Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných (iných) odpadov
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN C parcela č. 139/41 pánom Vladimírom Čonkom, Nová 145
Gerlachov
7. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2013
8. Schválenie dotácií na rok 2014
9. Rozpočet obce Gerlachov na rok 2014
10. Plán zasadnutí OcZ na 1. polrok 2014
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Všetci prítomní schválili program jednohlasne. Poslanec Nikerle bol neprítomný.
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 Faixová a poslanec Homola, do návrhovej komisie
poslanci Hroboň a Rusnák, do mandátovej komisie poslankyňa Kičinová a poslanec Bujnovský.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne. Poslanec Nikerle bol neprítomný.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia boli úlohy 2.a), b) splnené.
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o ďalšej spolupráci o separovanom zbere odpadov
Starosta oznámil, že tento dodatok platí len do konca marca 2014, potom sa urobí nová zmluva.
Prítomní šiesti poslanci dodatok jednohlasne schválili. Poslanec Nikerle bol neprítomný.
5. Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných (iných) odpadov
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Starosta oznámil, že tento dodatok platí len do konca marca 2014, potom bude vyhotovená nová
zmluva.
Prítomní šiesti poslanci dodatok jednohlasne schválili. Poslanec Nikerle bol neprítomný.
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN C parcela č. 139/41 pánom Vladimírom Čonkom, Nová 145
Gerlachov
Starosta oboznámil s dôvodom odpredaja parcely na základe osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje parcelu predať za 20,- €/ m2.
Piati poslanci boli za, zdržala sa poslankyňa Faixová, poslanec Nikerle bol neprítomný.
7. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2013
Ekonómka obce správu poslala poslancom v predstihu.
Poslanec Homola chce vedieť, prečo PHM v nádržiach zvyšuje spotrebu.
Ekonómka odpovedala, že obec sleduje výdavky na PHM za ročné obdobie v zmysle schváleného
pokynu o prevádzke cestných motorových vozidiel.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
8. Schválenie dotácií na rok 2014
Starosta predniesol návrhy na dotácie z rozpočtu obce v zmysle predložených žiadostí.
Na OZ Horský kros 1000,- €, OZ Návraty 100,- €, Memoriál 24. padlých hrdinov 1000,- €, Memoriál
Dr. Ghura 300,- €, Memoriál Ing. Pavla Mlynára 300,- €, Stolnotenisový turnaj 400,- €.
Poslanec Hroboň povedal, že na stolný tenis je 400,- € veľa. Je potrebné zmeniť spôsob financovania
akcií telovýchovnej jednoty.
Starosta - dotácie na celoročnú činnosť sa občianskemu združeniu nemôžu poskytnúť. Obec môže
poskytnúť dotáciu len na projekt v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
Všetci prítomní siedmi poslanci žiadosti o dotácie schválili.
9. Rozpočet obce Gerlachov na rok 2014
Starosta oznámil, že návrh finančného rozpočtu bol prejednaný na pracovnom zasadnutí OcZ a
zverejnený na úradnej tabuli v zmysle zákona.
Ekonómka obce požiadala ešte návrh rozpočtu navýšiť o presnú zverejnenú výšku finančných
prostriedkov na vzdelávacie poukazy a predškolákov o 754,- €. Ďalej oboznámila prítomných, že novelou
zákona o rozpočtových pravidlách môžu obce do 2 tisíc obyvateľov po schválení zastupiteľstvom
neuplatňovať v rozpočte programy.
Poslanec Nikerle navrhuje úpravy rozpočtu tak, aby sa mohli vymeniť okná na budove školy o 3000,- €
a položku Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu navýšiť o 1000,- € z dôvodu nutnosti likvidácie skládky,
ktorú vytvorili občania obce tým, že odpad nesypali do nádob a ponížiť o tieto sumy položku Oplotenie
cintorína.
Starosta – chce dokončiť výmenu okien v celej budove ale z prenesených kompetencií, prípadne po
prvom štvrťroku úpravou rozpočtu a upozornil, že z položky Oplotenie cintorína sa financie nedajú použiť,
nakoľko je to kapitálová položka.
Všetci prítomní siedmi poslanci schválili v rozpočte neuplatňovať programy.
Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Gerlachov na
roky 2014-2016. Návrh rozpočtu je v súlade so všetkými platnými zákonmi, bol zverejnený v zákonnej
lehote a je navrhnutý ako vyrovnaný. Hlavná kontrolórka odporúča návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť
a roky 2015-2016 zobrať na vedomie.
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2014 schválili jednohlasne a rozpočet na roky 2015-2016 zobrali na
vedomie.
10. Plán zasadnutí OcZ na 1. polrok 2014
Starosta prečítal termíny zasadnutí OcZ 20.03., 24. 04., 12. 06.
Poslanci ich zobrali na vedomie.
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11. Rôzne
Starosta – oboznámil prítomných so zmluvou s Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave za
katastrálne údaje, ktoré už budú spoplatnené. Firma Gepark nereagovala na upomienky, pohľadávka je už
postúpená exekútorovi. Od júla začína druhý projekt aktivačných prác. Pýta sa ako ďalej s cintorínom – je
potrebné urobiť projekt a územné konanie na umiestnenie stavby. Bolo by potrebné tieto práce urobiť ešte
v zimných mesiacoch a tiež sa môžu riešiť aj urnové schránky.
Poslanec Hroboň – do dvoch týždňov bude stretnutie, na mieste parkoviska by dočasne postačilo
vysypanie makadamom, je potrebné urobiť bránu a oplotenie z východnej strany, ale najskôr je nutné
vypratať priestor a vyčistiť celý breh.
Starosta – súčasťou parkoviska by potom boli dva kontajnery. Na budúci týždeň má ohľadne
revitalizácie stretnutie s právnikom.
12. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.

13. Návrh na uznesenie
Poslanec Hroboň prečítal návrh na uznesenie.
14. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.30 hod.

Overovatelia: Ing. Jana Faixová
Jozef Homola
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Ing. Michal Ryša
starosta obce
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