Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 21.06.2017
Prítomní: (6) JUDr. Lenka Faixová, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal Nikerle, Ing.
Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Jozef Homola
Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 06/2016 „Gerlachov –
rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna – Druţstevná“.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Uznanie záväzku a splátkový kalendár medzi Obcou
Gerlachov a spoločnosťou KlaPe, s.r.o.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2017 bez bodu č. 4. účasť na pracovných zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove neschvaľuje ţiadosť o zvýšenie platu hlavného kontrolóra obce
Gerlachov.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove vyjadruje predbeţný súhlas s aktivitou spoločnosti Royal Brabest
Capital, a.s.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá OcÚ zvolať pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti Royal
Brabest Capital, a.s. a obecným zastupiteľstvom do najbliţšieho zasadnutia OcÚ.
Prítomní: 6

Za: 6
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Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie ţiadosť Ing. Michala Ryšu a Heleny Ryšovej
o riešenie prístupovej cesty k rodinnému domu, s tým ţe vidí riešenie tohto problému po ukončení
sceľovania pozemkov v extraviláne obce.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu audítora ku konsolidovanej účtovanej závierke
Obce Gerlachov za rok 2016 a overenie súladu Výročnej správy Obce Gerlachov s KÚZ.
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá OcÚ zistiť podrobnosti s prípadným darovaním pozemku od p.
Hlávku obci.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (J. Homola)

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Alena Kičinová
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Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

strana 2 z 8

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 3/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 06. 2017 v Gerlachove

Prítomní podľa priloţenej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

11
6
1
0
1 (J. Homola)
1
3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Druţstevná
5. Rozšírenie kanalizácie ul. Nová
6. Rekonštrukcia ČOV Gerlachov
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
8. Splátkový kalendár s firmou KlaPe s.r.o.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
10. Ţiadosť o zvýšenie platu hlavného kontrolóra
11. Ţiadosť o čiastkovú zmenu ÚPN
12. Riešenie prístupovej cesty k rodinnému domu Ing. Ryšu a Heleny Ryšovej
13. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Gerlachov za rok 2016 a overenie súladu
Výročnej správy Obce Gerlachov s účtovnou závierkou
14. Čerpanie rezervného fondu
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. K programu zasadnutia neboli ţiadne
pripomienky a z dôvodu prítomných hostí, podal návrh na presunutie jedného bodu z časti „Rôzne“.
Poslanci J. Homola a M. Nikerle a poslankyňa Ľ. Rajčáková boli neprítomní.
Všetci prítomní poslanci schválili program so 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 bola navrhnutá poslankyňa A. Kičinová a poslanec Ľ. Nikerle, do návrhovej komisie
poslankyne L. Faixová a Ľ. Rajčáková, do mandátovej komisie poslanec R. Rusnák.
Poslanci J. Homola a M. Nikerle boli neprítomní.
Uznesenia z 3. zasadnutia
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Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli ţiadne úlohy.
15. Rôzne – Vyslovenie požiadavky na obecné zastupiteľstvo
Starosta obce predstavil prítomných hosti – pani M. Sabatská, pán S. Iľkovič a M. Iľkovičová a dal im
slovo.
Pán Iľkovič – sú vlastníkmi pozemku na ulici Druţstevnej pri rodinnom dome č. 219/60. Pozemky sú
zamokrené a chcú zlepšiť podmienky na bývanie nielen pre seba , ale aj susedom na ulici. V obci je zámer
vyuţiť eurofondy na výstavbu kanalizácie, popri ktorej by si vlastníci urobili drenáţe svojich pozemkoch
a tie napojili do výkopov kanalizácie a povrchovú vodu odviedli do potoka. Drenáţ sa dá urobiť aţ
v zimnom období, kedy bude zem zamrznutá a bolo by dobré aby sa uţ v lete pri výstavbe kanalizácie
vytvorili podmienky na to, kde sa môţu pripojiť.
Pani Sabacká – chýba jej zberný kanál na vodu, ktorá sa hromadí z odvodňovania pozemku z
vybudovanej drenáţe.
Starosta oboznámil prítomných, ţe to sú pozemky v intraviláne 668/18, 19, 20. Vlastníci pozemkov by
si na vlastné náklady zviedli vodu k ceste a obec urobí zvod vody popod cestu popri výstavbe kanalizácie
a spustí sa do potoka. Problém vyriešia spolu so stavebnou komisiou.
4. Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Družstevná
Starosta oznámil, ţe obec obdrţala zmluvu s Environmentálnym fondom na 70.000,- € na stavbu
Rošírenie kanalizácie ul. Lúčna - Druţstevná. Výška dotácie je zníţená oproti pôvodnému rozpočtu, preto sa
musela robiť zmena rozpočtu, vylúčilo sa asfaltovanie a ostatné náklady sa budú musieť pokryť z vlastného
rozpočtu. Je potrebné schváliť Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 06/2016 v ktorom sa jedná o čiastku 4.261,44
€. Práce zahŕňajú odstránenia asfaltového povrchu.
Prítomní poslanci Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 06/2016 jednohlasne schválili. Neprítomný bol
poslanec J. Homola.
5. Rozšírenie kanalizácie ul. Nová
Starosta oznámil, ţe kanalizácia sa bude napájať na jestvujúcu kanalizáciu a končiť šachtou na hranici
pozemku KN C 218/1. Ukončuje sa územné konanie a začína stavebné povolenie a verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby.
6. Rekonštrukcia ČOV Gerlachov
Starosta podal informáciu, aké boli s ČOV od začiatku problémy, zmenil sa prevádzkovateľ čističky,
stále je v skúšobnej prevádzke a znovu chce ţiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu
čističky, aby uţ konečne fungovala tak, ako má. Posledná vzorka vody bola dobrá. Je tu cenová ponuka na
opravu a rekonštrukciu ČOV, z ktorej by sa zatiaľ realizovala len technológia merania pretoku vo výške
3838,9 € bez DPH. Ostatné práce by boli predmetom ţiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Ekonómka – poslanci rozpočtové opatrenie včas obdrţali. Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa
rozpočet navyšuje o 1370,- €. Rozpočet obce celkom pre rok 2017 je po úprave vo výške 617.752,50€.
Poslanec Ľ. Nikerle sa pýta na zvýšenie výdavkov na elektrickú energiu ČOV a na čo budú pouţité
výdavky na osvetlenie cintorína.
Ekonómka povedala, ţe z roku 2016 bol účtovaný vysoký nedoplatok a zvýšili sa aj zálohové platby pre
rok 2017.
Starosta informoval, ţe na cintoríne sa namontujú popri chodníku štyri lampy a stĺpy a nasmeruje sa aj
kamerový systém, bude nasvietenie pomníka padlých hrdinov, ktoré sa bude zapínať senzorom.
Poslanec M. Nikerle sa pýta prečo sa navyšuje rozpočet na kanalizáciu ul. Nová a poloţka na osvetlenie
cintorína a koľko sa uţ minulo a kto bude rozhodovať o tom na čo sa financie minú.
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Starosta odpovedal, ţe zatiaľ sa minulo len na projektovú dokumentáciu a poplatok 730,- €. Bude
konané verejné obstarávanie a je spracovaná dokumentácia na kanalizáciu a na osvetlenie cintorína budú tri
cenové ponuky.
Prítomní poslanci Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 jednohlasne schválili.
8. Splátkový kalendár s firmou KlaPe s.r.o.
Starosta obce podal informáciu, ţe má prísľub od riaditeľa hotela Hubert, ţe pohľadávky obce uhradí do
konca roka spolu aj s novými prichádzajúcimi, ktoré bude platiť načas.
Poslankyňa Rajčáková s pýta, aké sú iné moţnosti.
Starosta – môţe sa dať na daňovú exekúciu a na súd.
Poslankyňa Faixová navrhuje doplniť vetu – v prípade neuhradenia ktorejkoľvek splátky sa stane
splatný celý dlh.
Prítomní poslanci schválili splátkový kalendár jednohlasne.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Starosta obce predloţil na prerokovanie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, ktorá sa z dôvodu
choroby ospravedlnila.
Poslanec Ľ. Nikerle podal návrh, ţe na pracovnom stretnutí sa dohodlo, ţe v pláne kontroly je potrebné
vynechať z ostatnej činnosti bod 4.
Poslankyňa Faixová povedala, ţe nie je proti, aby kontrolórka nechodila na pracovné sedenia.
Poslanec M. Nikerle navrhuje tieţ nepozývať kontrolórku na pracovné stretnutie.
Prítomní poslanci schválili plán jednohlasne s vynechaním bodu 4. z ostatnej činnosti.
10. Žiadosť o zvýšenie platu hlavného kontrolóra
Starosta povedal, ţe ţiadosť poslanci obdrţali načas.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, ţe nesúhlasí so zvýšením platu, lebo o výške úväzku kontrolórka vedela.
Poslanec M. Nikerle - odmena je za prácu navyše, ale bolo by vhodné presunúť tento bod na ďalšie
zastupiteľstvo.
Prítomní poslanci ţiadosť neschválili.
11. Žiadosť o čiastkovú zmenu ÚPN
Starosta prečítal ţiadosť, ktorú prerokovali uţ aj na pracovnej porade. Po ukončení sceľovania bude
lokalita uvedená v ţiadosti patriť firme Rojal Brabest Capital, Svit, ktorá má záujem na nej zrealizovať
individuálnu bytovú výstavbu – 46 rodinných domov. Lokalita je v platnom územnom pláne určená na
občiansku vybavenosť.
Poslankyňa Rajčáková schvaľuje a víta túto aktivitu, ale predloţená štúdia nie je v súlade s plánovanou
cestou a je potrebné aby si firma urobila v tom opravu.
Starosta povedal, ţe rozprával s mnohými obyvateľmi a všetci sú za výstavbu IBV. Je na poslancoch,
ako sa rozhodnú. Je problém s vybudovaním cesty, lebo by pretínala súkromné pozemky, ale zatiaľ by sa
riešila len čiastková zmena ÚPN.
Poslanec Ľ. Nikerle začal otázkou, či práve toto územie má obec záujem poskytnúť na výstavbu IBV
a navrhuje urobiť stretnutie so zástupcami spoločnosti.
Poslankyňa Faixová súhlasí tieţ so spoločným pracovným sedením.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe zatiaľ ţiadajú len o zmenu funkčného vyuţitia lokality na individuálnu
bytovú výstavbu a teraz netreba riešiť detaily. Je za výstavbu a navrhuje, zatiaľ dať len predbeţný súhlas s
ich aktivitou a ostatné náleţitosti sa budú riešiť postupne.
Poslankyňa Rajčáková povedala, ţe vítame ich aktivitu a pozývame ich na stretnutie s poslancami
v dopredu dohodnutom termíne. Ţiadosť presunúť na rokovanie do ďalšieho zastupiteľstva.
Prítomní poslanci vyjadrili jednohlasne predbeţný súhlas s aktivitou spoločnosti a jednohlasne uloţili
obecnému úradu pozvať zástupcov spoločnosti na pracovné stretnutie.

12. Riešenie prístupovej cesty k rodinnému domu Ing. Ryšu a Heleny Ryšovej
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Starosta povedal, ţe ţiadosť bola riešená uţ na obecnom úrade. Bolo uţ aj stavebné konanie a teraz je
ţiadosť predloţená na zastupiteľstvo. Obec hľadá riešenie, ale prístup druhej strany by mohol byť iný.
Poslanec Ľ. Nikerle skonštatoval, ţe rodina Ryšová má problém s kolaudáciou, ale stavebné povolenie
dostala aj keď s chybou. Cesta tam je, len ju treba zlegalizovať, aj keď ÚPN rieši cestu iným spôsobom.
Manţelia Ryšovi navrhujú riešiť vecným bremenom.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, či tie pozemky spadajú pod sceľovanie.
Starosta povedal, ţe nie a ţe v zmysle platného ÚPN obecná cesta po sceľovaní sa povedie ku ich
pozemku hornou stranou, nie zdola. Pred sceľovaním by muselo prebehnúť vyvlastňovanie pozemkov na
cestu a po sceľovaní cesta uţ bude vlastníkom obec.
Poslankyňa Faixová navrhuje počkať na sceľovanie.
Poslankyňa Rajčáková navrhuje tieţ počkať na sceľovanie. Neskolaudovaná stavba čakala veľa rokov.
Je teraz nezmysel riešiť pozemky vyvlastňovaním a dávaním bremena, keď uţ za nejaký krátky čas sa
problém môţe riešiť podľa územného plánu. Komasácia je uţ v konečnej fáze a toto je ten najrýchlejší
spôsob riešenia.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe obec urobila chybu, keď dala súhlas na stavbu, ešte pred 20-timi rokmi
navrhoval, aby cesta od Grajciara pokračovala ďalej a pozemky pre výstavbu cesty sa vykúpili od vlastníkov.
Niektorí vlastníci odmietli a niektorí ţiadali veľa peňazí. Vecným bremenom sa narobí viac zlá ako dobrá.
Poslankyňa Faixová povedala, ţe ak chce si problém rodina dočasne poriešiť, nech si urobí vecné
bremeno sama.
Poslanec Rusnák povedal, ţe keď je dolnou stranou veľa vlastníkov, kaţdý tam má málo m2 a toto je
ten najlepší a najlacnejší spôsob na vybudovanie cesty.
Poslankyňa Kičinová je za cestu cez záhradky, lebo aj ďalšie rodinné domy nemajú prístupovú cestu.
Starosta povedal, ţe tento spôsob je na riešenie ďalších 20 rokov. Pre obec je najmenej náročné riešenie
spodnej cesty, alebo potom čakať na sceľovanie.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe obec urobila ďalšiu chybu, ţe intravilán ostal nedotknutý. Navrhuje,
aby obecné zastupiteľstvo vyvinulo maximálne úsilie na vyriešenie tohto problému.
Starosta priznáva, ţe za predchádzajúceho starostu sa urobila veľká chyba, ţe sa tieto pozemky
nezahrnuli do sceľovania a tieţ pozemky okolo okálov. Ľudia nechceli do komasácie zahrnúť intravilán, ale
aspoň cesty a vysoké napätie sa mohli vyriešiť.
Poslanci ţiadosť zobrali na vedomie s tým ţe vidia riešenie po ukončení sceľovania pozemkov.
13. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Gerlachov za rok 2016 a overenie
súladu Výročnej správy Obce Gerlachov s účtovnou závierkou
Ekonómka obce podala informáciu o ukončení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
a predloţení správy audítora ku KÚZ a k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe.
Audítorka v správe zhodnotila, ţe uzávierka zachytáva verné zobrazenie uskutočnených transakcií a udalosti.
Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s KÚZ.
Poslanci správu zobrali na vedomie.
14. Čerpanie rezervného fondu
Starosta povedal, ţe na poslednom zasadnutí bol daný návrh na schválenie určitej čiastky z rezervného
fondu na splátky úveru.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta či je to v súlade s predpismi.
Ekonómka povedala, ţe čerpanie rezervného fondu sa riadi zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. O pouţití rozhoduje obecné zastupiteľstvo prostredníctvom rozpočtu obce a
§ 10 odsek 6 hovorí o pouţití prostriedkov z rezervného fondu prostredníctvom finančných operácií na
realizáciu návratných zdrojov financovania a ich splácanie. Je na rozhodnutí poslancov, či sa rezervný fond
pouţije na splátky úveru a v akej výške a to úpravou rozpočtu cez rozpočtové opatrenie. Obec má na
rezervnom fonde v súčasnosti na rezervnom fonde pouţiteľných 173.809,36 €.
Poslanec Rusnák navrhuje nesplácať úver, ktorý obec nezaťaţuje a z ušetrených peňazí radšej
zainvestovať.
Ekonómka odpovedala, ţe obec je zaťaţená bankovými výdavkami na splátky úroku a ak sa zníţi výška
istiny, tak aj splátky úroku sa zníţia.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje zistiť prípadné sankcie a nejakou čiastkou navýšiť splátky úveru.
Poslanec M. Nikerle je za zvýšené splácanie, kaţdý úver obec zaťaţí výdavkami a do budúceho
zasadania určiť sumu splátky.
Uznesenia z 3. zasadnutia
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15. Rôzne
Starosta obce prečítal ţiadosť pána Hlávku aj s geometrickým zameraním, ţe chce obci darovať
pozemok nové č. parcely KN C 668/102 s výmerou 114 m2 a stačí len pripraviť darovaciu zmluvu.
Darovaný pozemok má slúţiť ako spojovacia cesta k novým stavebným parcelám. Problém je v tom, ţe cesta
by prechádzala cez parcely viacerých vlastníkov a nevieme, či dajú ostatní súhlas.
Poslankyňa Rajčáková navrhla, ţe treba zistiť podrobnosti s prípadným darovaním u ostatných.
Prítomní poslanci uloţili obecnému úradu zistiť ďalšie podrobnosti.
Starosta oznámil, ţe je záujem odpredať pozemok pri Grajciari o výmere 71 m2 spolu aj s lemalzom za
4000,- €, budova je pouţiteľná a z vnútra zdravá.
Poslankyňa Faixová bola na prieskum priestorov na detské ihrisko a zistila, ţe iné riešenie neprichádza
do úvahy, len tento pozemok.
Poslanec M. Nikerle sa pýta aké vyuţitie by tento pozemok slúţil, detské ihrisko pri hlavnej ceste nie je
dobré riešenie a úprava terénu by bola predraţená. Pre detské ihrisko je ideálna poloha pri bytovke.
Starosta povedal, ţe je tu návrh na odkup pozemku a obec má zveľaďovať obecný majetok, súhlasí
s názorom, ţe pri bytovke je najlepší priestor na detské ihrisko, ale prieskum ukázal, ţe okolie s tým
nesúhlasí. Ihrisko môţe byť aj na antuke, ku ktorej vybudovanie chodníka bude ešte drahšie. Alebo sa môţe
umiestniť pred pódium. Uţ rok sa hľadá vhodný priestor, ktorý sa zatiaľ stále nenašiel a mamičky sa stále na
to informujú.
Starosta zistí záujem o odpredaj druhej časti pozemku a listom oznámi záujem obce o kúpu pozemku.
Konečné rozhodnutie sa presunie na ďalšie zastupiteľstvo. Ďalej sa rieši výkup pozemku vedľa obecného
úradu. Toho roku sa bude riešiť najskôr výkup budovy.
Starosta dal hlasovať o vstupe do občianskeho zdruţenia Kimbjark.
Za vstup bol poslanec R. Rusnák, proti bol poslanec Ľ. Nikerle a Ľ.Rajčáková a zdrţali sa hlasovania
poslankyne L. Faixová, A. Kičinová a poslanec M. Nikerle. Vstup obce sa neschválil.
Starosta rieši projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice, MV SR bude uvoľňovať
financie vo výške 30 tis. €. Keďţe chýba garáţový priestor, chce týmto spôsobom vyriešiť zásahovú
schopnosť hasičov. Ďalej oznámil, ţe firma VSD chce zrušiť trafostanicu pred rodinným domom č. 251
a VN linka by sa ťahala popri poľnohospodárskom druţstve hore ulicou Športovou.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe pri sceľovaní pozemkov vôbec nebrali do úvahy vysoké napätie.
Trafostanica musí mať pozemok na osadenie, okolo ochranný priestor. Keď sa aj po sceľovaní vytvoria
stavebné pozemky, ale trafostanica nemá svoj priestor na osadenie, kto dá pozemok na osadenie trafostanice.
Všetky VN linky vedené od trafostanice pred jeho domom a končiace pri RD P. Faixa sa musia preloţiť,
bez toho sa v obci nič nepostaví. Ponúkal svoje odborné vedomosti, ale zo strany obce nebol záujem. VSD to
urobí, ale len vtedy, ak sa jej ten náklad vráti. Ak sa má postaviť IBV na parcele so 40-timi rodinnými
domami, to by mohol byť dôvod na presun VN linky.
Starosta ohľadne verejného osvetlenia zvolil návrh, ţe obec pôjde cez Východoslovenskú distribučnú.
Za 10 rokov splatíme lampy, ale nemusí riešiť servis. Oznámil, ţe poslanec M. Nikerle dal podnet na
Regionálny úrad verejného zdravotníctva kvôli osvetleniu. Prečítal mailovú korešpondenciu, v ktorej
poslanec ţiada technické údaje o namontovaných svietidlách, aby posúdil vhodnosť ich osadenia. Svietidlá
osadné pri jeho dome osvetľujú spálňu, čo rušivo vplýva na hygienickú pohodu a zdravie. Starosta mu poslal
link na výrobcu svietidiel a vysvetlil, ţe nesprávne osadené svietidla môţu byť spôsobené tým, ţe akcia je vo
fáze realizácie. Odpoveď poslanca dostal v znení, ţe svietidlo nemusí ani posudzovať, aby zistil, ţe je
osadené v rozpore s normami, vytvára oslnenie a ţiada okamţité odstránenie problému a informáciu
o odstránení problému, v opačnom prípade dáva podnet na prešetrenie vzniknutej situácie na Inšpektorát
práce a Regionálny útvar verejného zdravotníctva. Starosta pýtal hneď firmu VSD, aby lampu, ktorá oslňuje
upravila, ale oni upravili inú lampu. Na jeho podnet prišla kontrola z RÚVZ. Mrzí ho, ţe to neriešil s ním
ústne, alebo telefonicky, ţe tú lampu je potrebné upraviť. Prosí, aby si nekazili spoluprácu a tieto veci si
vydiskutovali. Mrzí ho, ţe to tak dopadlo a osobne sa ho to dotklo.
Poslanec M. Nikerle sa diví správaniu starostu, od začiatku akcie tvrdil, ţe bola schválená akcia výmeny
svietidiel, ktorej nikto nerozumel. Osadenie svietidiel nespĺňa normy. Svietidlá oslňujú, vytvárajú svetelný
smog a svietia do okien. Výmena svietidiel, nemôţe byť príčinou porušovania noriem. Chcel byť prítomný,
ak sa bude niečo prejednávať s firmou, ktorá bude svietidlá osadzovať, ale nebol prizvaný. Čokoľvek od
starostu ţiadal aj v minulosti, nikdy mu nebolo odpovedané. To, ţe dá podnet na RÚVZ, ak nebude chyba
odstránená a nebude o tom upovedomený, upozornil starostu dopredu. Nebolo to len preňho, ale pre
všetkých občanov, lebo svietidlá sú namontované nesprávne. Naprojektoval veľa svietidiel na verejnom
osvetlení, ale takto osadené svietidlá ešte nevidel.
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Starosta povedal, ţe RÚVZ urobil zápis a pošle stanovisko. Z občanov sa zatiaľ ešte nikto nesťaţoval
na zlé osvetlenie.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, ako je to s plotom MUDr. Maťašovej.
Poslankyňa Kičinová bola sa tam osobne pozrieť a zistila, ţe nemá záujem o pozemok, kde sú
inţinierske siete.
Starosta povedal, ţe bude stretnutie s ňou osobne.
Poslenec Ľ. Nikerle sa pýta ohľadom kroniky.
Starosta povedal, ţe je problém v obci niekoho osloviť, ale poţiadal poslankyňu A. Kičinovu, s ktorou
sa ešte musí dohodnúť. Chce, aby sa robila pamätná kniha.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe obec je povinná zo zákona viesť kroniku.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, ţe kronika sa nerobí uţ niekoľko rokov a bolo dosť akcií, ktoré by mali
byť podchytené. Prešiel sa okolo areálu škôlky a je nespokojný s tým, ako budova vyzerá a poţiadal
o informáciu, s akými prostriedkami škola hospodári.
Poslankyňa Rajčáková povedala, ţe preliezky nie sú certifikované a v detskom zariadení nesmú byť.
Ekonómka informovala, ţe škola dostane od obce z podielových daní 50 000,- € na pokrytie výdavkov
na materskú školu a sama rozhoduje, na čo budú financie pouţité. Na činnosť základnej školy dostane od
štátu dotáciu vo výške 68 547,- €, ktorá sa musí rozpísať na mzdy, odvody a beţné výdavky. Beţné výdavky
sú vo výške 12.463,- € a v tom zahrnuté aj opravy a údrţba budovy. Tento rozpis finančných výdavkov na
poţiadanie školy môţe obec upraviť podľa skutočnej potreby, ak o to škola poţiada.
Starosta mal uţ nejaké stretnutia ohľadom rekonštrukcie školy, ale na školu spolu so škôlkou sa dotácie
nedávajú. Z Environmentálneho fondu je moţné poţiadať o dotáciu len na zateplenie budovy.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, ţe na opravu a údrţbu budovy sa z týchto peňazí dáva veľmi málo peňazí.
Poslankyňa Kičinová podala informáciu, ţe sú vysoké výdavky na plyn a elektriku. Areál si upravujú
svojpomocne a šetrí sa na upratovačke.
16. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.

17. Uznesenie
Poslankyňa L. Faixová prečítala schválené uznesenie.
18. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.50 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
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