Uznesenie č. 1/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 16.02.2012
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. berie na vedomie:
a)

termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v Gerlachove na I. polrok 2012: 16.2., 29.3., 10.5., 21.6.,

b)

návrh programového rozpočtu na rok 2013 a 2014,

c)

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Gerlachov na roky 2012 2014,

d)

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2011,

e)

informáciu starostu o vznikajúcich oblastných združeniach cestovného ruchu v regióne,

2. schvaľuje:
a)

Návrh finančného rozpočtu v programe na rok 2012 so schválenou úpravou,
Prítomní: 7

b)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

žiadosť pána D. Kyčina o čiastkovú zmenu územného plánu s tým že celý proces obstarávania
a realizácie ako aj finančné krytie si zabezpečí vo vlastnej réžii,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Dodatok č. 1/2012 k vnútornej smernici o financovaní stravovacích podmienok starostu obce
a zamestnancov obce Gerlachov,
Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

3. ukladá:
a)

OcÚ zorganizovať stretnutie s externým manažmentom projektu Revitalizácie centra obce do
29.2.2012.

Overovatelia: Alena Kičinová

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. 1/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 02. 2012 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

11
7
1
1
0
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočet obce na rok 2012
5. Žiadosť p. Dušana Kyčina o zmenu územného plánu obce
6. Dodatok č. 1/2012 k Vnútornej smernici o financovaní stravovacích podmienok starostu obce
a zamestnancov obce Gerlachov
7. Termíny zasadnutí OcZ
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
4. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý za bod 4.
navrhol doplniť o Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011.
Poslanci program zasadnutia s doplnením schválili jednohlasne.
5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice bola navrhnutá poslankyňa Kičinová a poslanec Homola, do návrhovej komisie
poslanec Nikerle a poslankyňa Faixová, do mandátovej komisie poslanci Hroboň a Rusnák.
Poslanci všetkých navrhnutých schválili jednohlasne.
6. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia nebol uložený žiaden bod, ktorý by bolo potrebné kontrolovať.
7. Rozpočet obce na rok 2012
Starosta oznámil, že návrh finančného a programového rozpočtu bol prejednaný na pracovnom
zasadnutí OcZ a zverejnený na úradnej tabuli v zmysle zákona.
Ing. Brezinová predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce
Gerlachov na roky 2012-2014. Návrh rozpočtu je v súlade so všetkými platnými zákonmi, bol zverejnený
v zákonnej lehote, rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu, je zostavený v programe a je navrhnutý ako
vyrovnaný. Hlavná kontrolórka odporúča návrh rozpočtu na rok 2012 schváliť a roky 2013-2014 zobrať na
vedomie.
Starosta – poklesol počet detí v materskej škole, preto sú príjmy z podielov nízke.
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Poslanec Nikerle – navrhuje presun finančných prostriedkov vo výške 5.000,- € z položky funkčného
platu na položku oprava administratívnych budov na pokrytie výdavkov pri výmene okien na budove školy
a úpravu v textovej časti programového rozpočtu.
Poslankyňa Kičinová – škola už ušetrila na elektrike a minuloročnom čerpaní výdavkov. Okná sú
v havarijnom stave a je potrebné ich vymeniť.
Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2011
Ing. Brezinová prečítala správu o činnosti za obdobie od nástupu do funkcie od mája 2011. Kontroly na
úseku príjmov, výdavkov a finančných operácií obce a nakladania s finančnými prostriedkami obce, kontroly
plnenia uznesení OcZ boli ukončené záznamom. Bola vypracovaná analýza poskytovania ubytovania
a prenájmu, stanovisku k prijatiu úveru a poskytnuté metodicko- odborné konzultácie a účasť na
zastupiteľstvách.
Poslanci túto správu zobrali na vedomie.
9. Žiadosť p. Dušana Kyčina o zmenu územného plánu obce
Starosta oznámil, že v zmysle platného územného plánu regulatívy na toto územie KN C parcelné číslo
499 sa nepovoľuje žiadna bytová výstavba. Obec už skôr bola oslovená realitnou kanceláriou.
Poslanec Nikerle – už bola jedna zmena územného plánu schválená a aj túto navrhuje schváliť
s podmienkou, že pán Kyčin si to zafinancuje sám, tak ako to bolo aj v predchádzajúcom prípade. Je to
priestor, ktorý nenaruší celkový plán obce.
Poslankyňa Faixová navrhuje žiadosti vyhovieť a takto podporiť výstavbu v obci.
Poslanci žiadosť podľa návrhu poslanca Nikerleho jednohlasne schválili.
10. Dodatok č. 1/2012 k Vnútornej smernici o financovaní stravovacích podmienok starostu obce
a zamestnancov obce Gerlachov
Starosta oznámil, že dodatok rieši len zvýšený príspevok na stravu zo sociálneho fondu pre
zamestnancov.
Poslanci dodatok jednohlasne schválili.
11. Termíny zasadnutí OcZ
Starosta prečítal návrh termínov zasadnutí na prvý polrok 2012: 16.2., 29.3., 10.5., 21.6..
Poslanci návrh termínov zasadnutí vzali na vedomie.
12. Rôzne
Starosta oznámil, že vstúpila do platnosti novela zákona o cestovnom ruchu, ktorá umožňuje za
presných podmienok vytvárať oblastné organizácie na propagáciu cestovného ruchu. Prečítal list primátora
Bielaka. Obec Gerlachov ostáva zatiaľ ako pozorovateľ ďalšieho vývinu.
Poslanec Hroboň sa pýta čo je nové ohľadne financovania projektu, je potrebné sa spojiť s externým
manažmentom projektu pánom Harakalom a dohodnúť s ním stretnutie. Ďalej je potrebné označiť mostík,
lebo ho zachytil pluh
Starosta povedal, že zatiaľ sa vybavujú veci okolo dodatkov.
Poslanec Nikerle navrhuje urýchlene zabezpečiť označenie nebezpečného miesta na prechode cez potok
v strede obce.
13. Diskusia
Ekonómka obce pani Nikerlová tlmočila zastupiteľstvu nespokojnosť Ing. Michala Gánovského, Nová
164 s § 31 Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
KO a drobný stavebný odpad.
Starosta pripomenul, že návrh na zmenu VZN je potrebné predložiť písomne.
Poslanec Nikerle pripomína, že je potrebné v tomto roku venovať sa evidencii hrobových miest.
Starosta povedal, že nemáme prevádzkový poriadok cintorína so sadzbami za hrobové miesta. Poriadok
už bol pripravený, ale nebol schválený a zákony sa už zmenili.
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14. Návrh na uznesenie
Poslanec Nikerle prečítal uznesenie.
Poslanci ho jednohlasne schválili.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19,40 hod.

Overovatelia: Alena Kičinová

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Jozef Homola
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