Uznesenie č. 1/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.01.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje: a/ - overovateľov zápisnice - p. Ing. Stanislava Marušin a p. Petra
Gánovského
b/- dodatok k rokovaciemu poriadku OcZ v Gerlachove
c/- zriadenie komisií OcZ a to:
- komisia finančná a správy majetku
- komisia výstavby a rozvoja obce
- komisia športu a kultúry
d/- členov komisie pre ÚP obce Gerlachov:
Predseda komisie - Nikerle Michal, Gerlachov 257
Členovia komisie - Gáj Marián, Košice; RNDr. Slančová
Zuzana, Gerlachov 203; Ing. Bajzíková Anna, Gerlachov 42;
Mgr. Mlynár Pavol, Gerlachov 29; Faixová Jana, Gerlachov
75; Halahyja Vladimír, Gerlachov 129; Ing. Ryša Michal,
Štrba; Ing. Uhlár Ladislav, Svit; Ing. Faix Ladislav,
Kežmarok; Faix Pavol, Gerlachov 206; Ing. Gánovský Ján,
Gerlachov 30; Povec Pavol, Gerlachov 85; Ilavský Pavol,
Gerlachov 158
e/- plán pravidelných zasadnutí OcZ v Gerlachove na rok 2005 so
začiatkom o 18.00 hod a to.: 20.01.2005; 03.03.2005; 14.04.2005;
26.05.2005; 07.07.2005; 25.08.2005; 13.10.2005; 24.11.2005;
15.12.2005
2. berie na vedomie: a/ - informácie o štábe obrany a CO
3. ukladá:

a/ - Obecnému úradu v Gerlachove dodávať v digitálnej forme
podklady zo zasadnutí OcZ v Gerlachove do dvoch týždňov
redakčnej rade Gerlachovského informátora
b/- p. Michalovi Nikerlemu pripraviť článok do Gerlachovského
informátora o zriadení nových komisií

4. ruší:

a/- všetkých predsedov komisií OcZ v Gerlachove

5. menuje:

a/- novú redakčnú radu Gerlachovského informátora v zložení: p. Ing.
Michal Ryša ml., p.Michal Nikerle ml.

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 20.1.2005

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.1.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení

Program:

1.

10
5
1
1
1
2
3

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie dodatku k Rokovaciemu poriadku OcZ v Gerlachove
5. Schválenie komisií
6. Gerlachovský informátor a webová stránka obce
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval
schopnosť uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez
pripomienok. .
2.

Voľba návrhovej komisie

Členmi návrhovej komisie sú p. Jarmila Faixová a Michal Nikerle. Overovateľmi
zápisnice ostáva Ing. Stanislav Marušin a za neprítomného
Ing. Michala Faixa je zvolený Peter Gánovský.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie, s
výnimkou vedenia obecnej kroniky, doriešenie ktorej bude v kompetencii kultúrnej
komisie.

4.

Schválenie dodatku k Rokovaciemu poriadku OcZ Gerlachov

Návrh dodatku Rokovacieho poriadku, ktorý bol vypracovaný z podnetu poslanca
Michala Nikerleho predniesla Mária Melicherová, pracovníčka Obecného úradu v
Gerlachove. Dodatok, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice bol schválený bez pripomienok.
5.

Schválenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Gerlachove

Dňom 20.1.2005 sa rušia komisie schválené na zasadnutí OcZ zo dňa 19.12.2002
uznesením číslo 69 a na zasadnutí zo dňa 23.1.2003 uznesením číslo 1/2003.
Poslanec Michal Nikerle navrhuje znížiť počet komisií na maximálne štyri
komisie a to: -finančná a správy majetku, - výstavby a verejného poriadku, - sociálna a
školská, - kultúry a športu.
Poslanec Peter Gánovský vyjadril nesúhlas so spojením komisie stavebnej s komisiou
verejného poriadku. Poslanci navrhli riešiť komisiu samostatne ako komisiu výstavby a
rozvoja obce.
Poslanci po rozdiskutovaní jednotlivých komisií schválili tieto komisie:
- finančná a správy majetku, - športu a kultúry, - výstavby a rozvoja obce.
Poslanec Michal Nikerle navrhol osloviť občanov obce prostredníctvom Gerlachovského
informátora a dať možnosť občanom prihlásiť sa do členstva v komisiách. Členstvo v
jednotlivých komisiách bude prejednané až po prihlásení sa občanov za členov komisií.
Poslanci uložili Michalovi Nikerlemu spracovať oznámenie do Gerlachovského
informátora.
Zároveň boli za členov komisie pre ÚPN obce Gerlachov vymenovaní a schválení
poslancami OcZ títo občania a vlastníci pozemkov:
- predseda komisie Michal Nikerle, členovia - Marián Gáj, RNDr. Zuzana Slančová, Ing.
Anna Bajzíková, Mgr. Pavol Mlynár, Jana Faixová, Vladimír Halahyja, Ing. Michal
Ryša, Ing. Ladislav Uhlár, Ing. Ladislav Faix, Pavol Faix, Ing. Ján Gánovský, Pavel
Povec, Pavol Ilavský.
6.

Gerlachovský informátor a webová stránka obce

Slovo dostal poslanec Michal Nikerle a požiadal obecné zastupiteľstvo o súhlas s
umiestnením schránky na články a podnety do Gerlachovského informátora i na
pripomienky k práci poslancov i Obecného úradu v Gerlachove.
Oboznámil poslancov s tým, že Gerlachovský informátor bude vychádzať
minimálne 4 x do roka. Dal schváliť redakčnú radu v zložení Ing. Michal Ryša ml a
Michal Nikerle ml. Zároveň dal návrh uložiť pracovníkom Obecného úradu predkladať
informácie zo zasadnutia OcZ dodávať v digitálnej forme do 14 dní od uskutočnenia
zasadnutia. Návrh bol schválený.
7.

Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov, nakoľko boli zmeny v poslaneckom zbore so
zložením štábu obrany a ochrany, plánom vyrozumenia i jednotlivými jednotkami
pracujúcimi pri štábe obrany a ochrany.
Dal schváliť program pravidelných zasadnutí OcZ na rok 2005 a to:
3.3.2005, 14.4.2005, 26.5.2005, 7.7.2005, 25.8.2005, 13.10.2005, 24.11.2005 a
15.12.2005. Zasadnutia sa budú konať vždy o 18.00 hod.
Pani Mária Nikerlová požiadala o uverejnenie uznesenia zo zasadnutia OcZ na

verejnej tabuli. Uznesenia budú na verejnej tabuli zverejňované.
Starosta obce oboznámil poslancov s prizvaním Ing. Králika ako spracovateľa
Návrhu ÚP obce Gerlachov. Avšak z dôvodu snehovej kalamity Ing. Králik na
zasadnutie nedorazil. P. Ing. Hudzíková vysvetlila úlohu stretnutia so spracovateľom ešte
pred verejným prerokovaním. Poslanec Michal Nikerle navrhuje stretnutie komisie pre
ÚPN obce Gerlachov s Ing. Králikom pokiaľ možno ešte pred verejným prerokovaním.
To isté navrhuje Ján Mlynár pre poslancov OcZ.
Poslanec a zástupca starostu Ján Mlynár vyslovil požiadavku na poslancov, o
konečnú lokalizáciu Domu smútku, o ktorom sa hovorí už dávno. Navrhuje lokalitu na
cintoríne s prispôsobením materiálu. Požiadavka bude vznesená v rámci schválenia
Návrhu územného plánu.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Jarmila Faixová bol prijatý bez
pripomienok.
9.

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

