Uznesenie č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 20.03.2014
Prítomní: (6) Ing. Jana Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Peter Bujnovský

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Žiadosť Milana Rusnáka, Družstevná 185 o zámenu pozemku, za podmienky vysporiadania
výlučného vlastníctva k pozemku č. 68/2,
Prítomní: 6

b)

Zdržal sa: 1(Faixová)

Neprítomný: 1(Bujnovský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1(Bujnovský)

VZN č. 1/2014 o zmenách a doplnkoch záväznej časti UPN Obce Gerlachov, vyhlásenej VZN Obce
Gerlachov č. 1/2005 zo dňa 7.5.2005,
Prítomní: 6

d)

Proti: 0

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014,
Prítomní: 6

c)

Za: 5

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 (Bujnovský)

výšku hotovostného pokladničného limitu na 5000,- €,
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 (Bujnovský)

2. neschvaľuje:
a) žiadosť V. Čonku, Nová 145 o úpravu ceny za obecný pozemok,
3. berie na vedomie:
a) Správu o kontrolnej činnosti HK obce Gerlachov za rok 2013,
b) Oznámenie č. 1 o úprave rozpočtu,

Overovatelia: Ing. Jana Faixová

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 03. 2014 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

8
6
1
0
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2013
5. Žiadosť Vladimíra Čonku, Nová 145, Gerlachov o úprave ceny za obecný pozemok
6. Žiadosť Milana Rusnáka, Družstevná 185, Gerlachov o zámenu pozemku
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
8. VZN č. 1/2014 o zmenách a doplnkoch záväznej časti Územného plánu Obce Gerlachov vyhlásenej
VZN Obce Gerlachov č. 1/2005 zo dňa 7.5.2005 obecným zastupiteľstvom v Gerlachove
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Všetci prítomní schválili program jednohlasne. Poslanec Bujnovský a hlavná kontrolórka boli
neprítomní.
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 navrhnuté poslankyne Faixová a Kičinová, do návrhovej komisie poslanci
Nikerle a Homola, do mandátovej komisie poslanci Hroboň a Rusnák.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne. Poslanec Bujnovský bol neprítomný.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2013
Starosta prečítal správu, poslanci k nej nemali pripomienky a zobrali ju na vedomie.
5. Žiadosť Vladimíra Čonku, Nová 145, Gerlachov o úprave ceny za obecný pozemok
Poslanec Nikerle navrhuje, aby cena zostala 20,- € a nie ako navrhuje Vladimír Čonka 5,- €.
Starosta – pozemok je vhodný na stavbu, trhová cena tohto pozemku je ešte vyššia.
Poslanci jednohlasne neschválili návrh Vladimíra Čonku.
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6. Žiadosť Milana Rusnáka, Družstevná 185, Gerlachov o zámenu pozemku
Starosta – žiadosť bola prejednaná na pracovnom zasadnutí. Jedná sa o pozemok KN C parcela č. 249
o výmere 94 m2, ktorej vlastníkom je obce, za pozemok parcela č. 68/2 o výmere 87 m2, ktorej
spoluvlastníkom je žiadateľ. Parcelu chce žiadateľ využiť na detské ihrisko.
Poslankyňa Faixová sa pýta, či má uhradené všetky pohľadávky.
Poslanec Nikerle navrhuje súhlasiť so žiadosťou s podmienkou, že si na vlastné náklady vysporiada
vlastnícke vzťahy. Žiadateľ vlastní iba 5/18 z daného pozemku.
Poslankyňa Faixová sa zdržala hlasovania, ostatní poslanci schválili návrh poslanca Nikerleho.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Poslanci návrh obdržali, neboli k nemu pripomienky.
Ekonómka obce oboznámila prítomných, že rozpočtové opatrenie rieši navýšenie príjmových položiek
za porušenie predpisov a vlastných príjmov obce a poníženie príjmov v položke za predaj knihy. V časti
výdavkov to sú len drobné presuny. Celkový rozpočet sa rozpočtovým opatrením nemení. Zároveň predložila
Oznámenie č. 1 o úprave rozpočtu z dôvodu poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na voľby prezidenta
a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie jednohlasne.
8. VZN č. 1/2014 o zmenách a doplnkoch záväznej časti Územného plánu Obce Gerlachov
vyhlásenej VZN Obce Gerlachov č. 1/2005 zo dňa 7.5.2005 obecným zastupiteľstvom
v Gerlachove
Starosta oznámil, že sa jedná o zmenu ÚPN obce pre Ing. Michala Faixa, kde sa športová plocha mení
na IBV a zmenu pre Ing. Michala Jančušku, kde sa plocha občianskej vybavenosti mení na IBV. Návrh
zmeny bol spracovaný odborne spôsobilou osobou.
Všetci prítomní poslanci schválili VZN jednohlasne.
9. Rôzne
Starosta – oboznámil, že má stretnutie s JUDr. Sotolářom, s ktorým je možné riešiť spor o preplatenie
eurofondov na revitalizáciu obce. Čerpanie rozpočtu je zatiaľ v príjmoch na 21 % a vo výdavkoch na 14 %.
Ďalej prítomných oboznámil, že je schválený zákon o požiarnej ochrane a zákon o verejnom obstarávaní.
Pán Dušan Kyčin požiadal o finančnú pomoc obce pri vybavovaní zmeny pri ÚPN. Požiadal o navýšenie
pokladničného limitu z 3000 € na 4000 €.
Poslanec Nikerle chce vedieť ako sa bude podieľať obec pri realizácii kanalizačnej prípojky na pozemku
pán Grittu.
Starosta – obec zakúpi kanalizačné rúry a je potrebné jednať s pánom Grittom. Kanalizácia na hornej
časti ulice Lúčnej bude riešená cez envirofond.
10. Diskusia
Poslanec Hroboň – ako pokračujú práce ohľadne mostíka pri autobusovej zastávke. Na cintorín navrhuje
zakúpiť bránu. Zistil, že kované zasúvacie brány sú od 1500,- €. Je potrebné urobiť najskôr výrub stromov
a až potom urobiť východné oplotenie. Navrhuje urobiť jednoduché parkovisko pre 5-6 áut. Poďakoval za
pomoc pri organizovaní lyžiarskych pretekov Memoriálu.
Starosta – Správa ciest PSK je v režime zimnej údržby, práce sa budú prevádzať najskôr v apríli.
Dorobia sa zvodidlá. Pri cintoríne je potrebné doriešiť prístrešok pre dve kuka nádoby.
Homola – kedy budú odstránené rozkopávky na cestách.
Starosta – do konca mája, dal aj požiadavku na asfaltovanie cesty z Gerlachova do Tatranskej Polianky.
Poslanec Rusnák – je možnosť aby na cintoríne bol prívod vody?
Starosta – prívod vody bol natrvalo odstavený, lebo sa ňou plytvalo a za vodu bol vysoký účet, bude
jednať s vodármi, či je v súčasnosti možný úsporný spôsob prevádzky.
Poslanec Nikerle chce vedieť či sa čierna skládka odstraňuje. Poľnohospodárske je ochotné požičať
stroje na nakládku.
Starosta – niečo sa vyseparovalo, pokračovať sa bude až obschne zem. Firma z Bratislavy chce vo Svite
vybudovať spaľovňu komunálneho odpadu.
11. Návrh na uznesenie
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Poslanec Nikerle prečítal návrh na uznesenie.
Všetci prítomní návrh schválili jednohlasne.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.20 hod.

Overovatelia: Ing. Jana Faixová
Alena Kičinová
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Ing. Michal Ryša
starosta obce
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