Uznesenie č. 5/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. menuje:

a/ - Ing. Michala Ryšu ml. zodpovedným redaktorom Gerlachovského
informátora so všetkou zodpovednosťou podľa zákona 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov

2. schvaľuje: a/ - Zakladateľskú zmluvu združenia obcí MIKROREGIÓNU
GERLACH
b/- zapožičanie jednej píly pre potreby DHZ

3. ukladá:

a/ - p. Michalovi Nikerlemu sprostredkovať stretnutie pracovníkov
obecného úradu so zhotoviteľmi webovej stránky obce Gerlachov
b/- kontrolórovi obce v nasledujúcom období zamerať kontrolnú
činnosť na oblasť školstva
c/ - zapisovateľke OcZ - zapisovať výsledky hlasovania s menovitým
určením za, proti, zdržal sa
d/ - OcÚ - materiály k zasadnutiu OcZ sprístupniť k nahliadnutiu v
dostatočnom - min. 3 dňovom predstihu
e/ - zodpovednému redaktorovi - vytvoriť min. 3 člennú redakčnú radu
s vypracovaním štatútu GI a rozpisom finančných nákladov
potrebných na vydanie GI, podľa odporúčaní hl. kontrolóra
f/ - OcU písomne upozorniť všetkých neplatičov na výšku nedoplatku
a povinnosť jeho úhrady
g/ - p. Petrovi Gánovskému preveriť nákup osobného automobilu typu
Škoda 1203 do výšky nákupnej ceny 50.000,- Sk pre potreby PO
h/ - OcÚ získať písomné vyjadrenie od kronikárky obce o ďalšom
vedení obecnej kroniky
i/ - OcÚ pracovať na rozvoji priorít obce

4. vyjadruje: a/ - verejné poďakovanie poslancovi p. MUDr. Stanislavovi
Pijákovi za zabezpečenie Informačného systému obce
Gerlachov

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad
Gerlachov 26.05.2005
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení

Program:

1.

9
7
1
1
0
1
2

1. Privítanie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie textu kroniky pred zápisom
5. Združenie obcí mikroregiónu - schválenie zakladateľskej zmluvy
6. Určenie priorít rozvoja obce
7. Rôzne
8. 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 a zapisovateľky

Členmi návrhovej komisie sú p. Michal Nikerle a Peter Gánovský.
Overovateľmi zápisnice ostáva Ing. Stanislav Marušin a Ing. Michal Faix. Za
neprítomnú zapisovateľku Máriu Melicherovú bola určená pracovníčka OcÚ Jarmila
Faixová.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie
okrem bodu v ktorom bolo uložené p. Michalovi Nikerlemu sprostredkovať stretnutie
spracovateľov webovej stránky s pracovníkmi obecného úradu do dvoch týždňov.
P. Peter Gánovský predniesol požiadavky výboru DHZ na kúpu automobilu
potrebného pri nácvikoch a pri preprave požiarnikov na tréningy, súťaže a požiarne
zásahy.

Starosta obce informoval prítomných, že pri nákupe automobilu je potrebné vykonať
verejnú súťaž na základe ktorej sa dá vybrať príslušný automobil, ale i napriek tomu
v súčasnej dobe obec vo svojom rozpočte nemá volné finančné prostriedky potrebné
na nákup automobilu podľa požiadaviek DHZ.
P. MUDr. Stanislav Piják navrhol riešiť problém prepravy požiarnikov na súťaže
prenájmom autobusu, lebo novozakúpené auto bude vyťažené len cez letné mesiace,
keď prebiehajú požiarne súťaže. Auto doporučuje zakúpiť len v prípade, ak sa nájde
využitie automobilu počas celého roka.
P. Ing. Michal Faix navrhol vzniknutý problém riešiť zakúpením staršieho
automobilu typu Škoda 1203 do výšky nákupnej ceny 50.000,- Sk a v tomto prípade
nieje potrebné robiť verejnú súťaž iba vyberové konanie.
P. Peter Gánovský súhlasil so zakúpením automobilu typu Škoda 1203 a sám sa
podujal na zohnanie možných ponúk.
4.

Schválenie textu kroniky

Nakoľko sa p. PeadDr. Anna Hroboňová opakovane nedostavila a text
kroniky nebol schválený, je potrebné tento problém riešiť. Obecnú úrad má za úlohu
získať písomné vyjadrenie kronikárky o jej ďalšom vedení kroniky.
5.

Združenie obcí mikroregiónu - schválenie zakladateľskej zmluvy

Starosta obce informoval o obsahu a význame schválenia Zakladateľskej zmluvy
združenia obcí MIKRORGIÓNU GERLACH na podporu čerpania z fondov EU na
infraštruktúru obcí, cesty, chodníky, cyklotrasy, verejné plochy, zeleň, verejné soc. hygienické zariadenia, verejné osvetlenie a pod. . Táto zmluva bola schválená
jednohlasne prítomnými poslancami.
6.

Určenie priorít rozvoja obce.

Z dôvodu možnosti čerpania financií z európskych fondov je potrebné určiť
priority podľa potrieb obce pre jej rozvoj. Ku každej podanej žiadosti je potrebné
priložiť vypracovaný projekt, na ktorý je potrebné mať určité finančné prostriedky,
poslanci sa zhodli na týchto prioritách:
1. Verejná komunikácia a siete podľa ÚP v časti športový areál, RD, penzióny
2. Dom smútku
3. Rozšírenie ČOV na kapacitu podľa ÚP cca 2000 ekvivalentných osôb
4. Verejné sociálne zariadenie
Starosta obce podal informáciu k akcii pod názvom Kongresové, obchodné ,
športovo - relaxačné centrum a apartmanové domy v Gerlachove. Dôležitou súčasťou
je posúdenie vplyvu na životné prostredie /EIA/ podľa medzinárodnej
environmentálnej politiky pre uskutočňovanie trvalo udržatelného rozvoja.
Úcastníkom procesu je aj obec Gerlachov - ako dotknutá obec, ktorá informovala
verejnosť o zámere vyhlásením v miestnom rozhlase a vyvesením oznámenia na
úradnej tabuli. Zároveň v zákonom stanovenej dobe vypracuje stanovisko k zámeru v
súlade s územným plánom a zámermi rozvoja obce. Poslanci aj občania môžu dať
pripomienky aj cez obecný úrad.
Príslušný materiál je k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu a poslanci boli
písomne oboznámení formou oznámenia vyveseného dňa 29.04.2004 na možnosť

jeho preštudovania.
Slovo dostal p. Michal Nikerle, ktorý poukázal na problém pitnej vody, ktorá je po
daždi kalná a žiada , aby tento problém riešila PVS a. s. Poprad.
Starosta obce odpovedal na dotaz p. Nikerlého, rozbory vody sa robia pravidelne a
voda na základe týchto rozborov je pitná a nezávadná, pred mesiacom robila PVS a.s
Poprad čistenie miestneho vodojemu.
7.

Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov o ponuke starostu z Vranova v Českej
republike, ktorý ponúkol našej obci 2 píly. Starosta obce navrhol, aby jedna píla bola
používaná pri požiaroch a pre požiarne úcely a druhá píla pre úcely odstraňovania
kalamity v Združení bývalých urbalialistov PS v Gerlachove cez drobné obecné
služby. Na pilčický kurz boli nahlásení traja pracovníci aktivačnej činnosti, ktorí
budú môcť pracovať s týmito pílami.
P. Ing. Michal Faix nesúhlasí, aby píla bola odovzdaná Združeniu bývalých
urbalialistov PS v Gerlachove, ktorý je podnikateľský subjekt a v súčasnej dobe je
jeho finančná situácia pomerne dobrá.
Starosta obce upozornil p. Ing. Michala Ryšu na rozhodnutie zo dňa 13.05.2002 o
výrube stromov, ktoré bolo adresované jeho manželke a podľa ktorého má za
vyrúbaný strom urobiť náhradnú výsadbu na miestnom cintoríne.
P. Ing. Michal Ryša upozornil na nedostatočné úpravy proti prívalovým vodám a za
prioritu v obci považuje prístupovú cestu k jeho novostavbe, nakoľko chce
kolaudovať.
Starosta obce oboznámil, že na protipovodňové práce sú zapojení pracovníci
aktivačnej činnosti a sám dohľadá na priebeh a vykonávanie týchto prác.
Pozemky k prístupovej ceste k novostavbe p. Ing. Ryšu je možné riešiť cez
vyvlastňovacie konanie pre nesúhlas niektorých vlastníkov, tieto odpredať za úradnú
cenu vrátane p. Ing. Ryšu . Krajský stavebný úrad Prešov určil na vyvlastňovanie
mesto Svit, kde bola dokumentácia postupená. Pokiaľ budú doriešené majetkové
vzťahy a spoluúčasť investora na budovaní bude aj táto MK prioritou.
P. MUDr. Stanislav Piják oficiálne odovzdal starostovi obce kľúče od
Informačného systému obce Gerlachov na zabezpečení ktorého sa iniciatívne
podieľal za čo mu starosta obce vyslovil verejné poďakovanie.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesol p. Michal Nikerle bol prijatý bez
pripomienok.
9.
hod.

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20.35

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

