Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 13.12.2017
Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)
Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služby s firmou EuroSMS, s.r.o.,
Bratislava.
Prítomní: 6
Za: 6
Neprítomný: 1 (L. Faixová)
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Zmluvu č. 29/11/2017 s firmou OK-TEAM, s.r.o., Trstená.
Prítomní: 6
Za: 6
Neprítomný: 1 (L. Faixová)
Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Smernicu upravujúcu postupy pri verejnom obstarávaní.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (L. Faixová)

Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavovanie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020 platí pre rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným zastupiteľstvom.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočet Obce Gerlachov na rok 2018.
Prítomní: 7

Za: 6

Zdržala sa: 1 (Ľ. Rajčáková)

Uznesenie č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Rozpočet Obce Gerlachov na roky 2019 – 2020.
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2017.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje pre stavbu Kanalizácia na ulici Novej čerpanie rezervného
fondu vo výške 25.409,77 €.
Prítomní: 7

Za: 7
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Uznesenie č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie žiadosť Ing. Pajerchina a Ing. Gašpera s tým, že sa
zmenami a doplnkami ÚPN v danej lokalite bude zaoberať.
Prítomní: 7

Za: 5

Zdržal sa: 1 (Ľ. Rajčáková)

Neprítomný: 1 (Ľ. Nikerle)

Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove neschvaľuje žiadosť p. Vdovjakovej, Poprad o odkúpenie časti pozemku
parc. č. 480 o výmere 77m2.
Prítomní: 7

Za: 6

Neprítomný: 1 (Ľ. Nikerle)

Uznesenie č. 66/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančného príspevku o.z.
Familiaris, Svit (zn. FAM 170668) s tým, že obec posúdi svoje možnosti a svoje stanovisko vyjadrí na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomní: 7

Za: 6

Neprítomný: 1 ( Ľ. Nikerle)

Uznesenie č. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá obecnému úradu zistiť možnosti poskytovania výkonu
opatrovateľských služieb viacerými poskytovateľmi.
Termín: do 31.01.2018
Prítomní: 7

Za: 6

Neprítomný: 1 ( Ľ. Nikerle)

Overovatelia: Jozef Homola
Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
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Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. 2017 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

9
7
1
0
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o poskytovaní služby s firmou EuroSMS, s.r.o., Bratislava
5. Zmluva o dielo č.: 29/11/2017 s firmou OK-TEAM, s.r.o., Trstená
6. Smernica upravujúca postupy pri verejnom obstarávaní
7. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2018 až 2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky. Poslankyne L. Faixová, Ľ. Rajčáková a poslanec R. Rusnák boli neprítomní.
Poslanci schválili program zasadnutia 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 bol navrhnutý poslanec J. Homola a poslankyňa Ľ Rajčáková, do návrhovej komisie
poslankyňa A. Kičinová a poslanec M. Nikerle, do mandátovej komisie poslanec Ľ. Nikerle.
Poslankyňa L. Faixová, Ľ. Rajčáková a poslanec R. Rusnák boli neprítomní.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 55/2017 je zatiaľ plnené.
4. Zmluva o poskytovaní služby s firmou EuroSMS, s.r.o., Bratislava
Starosta povedal, že poslanci návrh zmluvy obdržali. Zmluva bola prerokovaná s konateľom firmy
telefonicky, pokusne boli preposlané SMS správy a zhodnotil, že je to lepší spôsob zasielania správ ako
predtým. Bude nabitý kredit a preposielať sa budú len najnutnejšie správy.
Poslanec M. Nikerle sa spýtal, o čo je výhodnejšie posielať SMS správy cez tretiu osobu, ako priamo.
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Starosta odpovedal, že služba na pravidelne odosielané SMS správy cez operátora je poskytovaná v
limitovanom množstve odoslaných správ a tiež počtom znakov.
Poslanec R. Rusnák preveroval firmu EuroSMS, ktorá posiela denne okolo 400tis. SMS správ.
Poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
5. Zmluva o dielo č.: 29/11/2017 s firmou OK-TEAM, s.r.o., Trstená
Starosta podal informáciu, že zmluva na dodávateľa prác na opravu Kamenného mosta prešla verejným
obstarávaním. Zmluva je podmienená prijatím dotácie od Ministerstva kultúry SR, v opačnom prípade obec
od zmluvy odstúpi.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
6. Smernica upravujúca postupy pri verejnom obstarávaní
Starosta podal informáciu, že smernicu vypracovala certifikovaná firma pre verejné obstarávanie.
Poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
Poslankyňa L. Faixová bola neprítomná.
7. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2018 až 2020
Starosta informoval, že poslanci obdržali návrh rozpočtu v predstihu a prečítal Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce Gerlachov k návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý je vypracovaný v súlade so
všetkými platnými predpismi a odporúča návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a roky 2018-2019 zobrať na
vedomie.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková podala poslanecký návrh, aby sa do návrhu rozpočtu pridala položka na
zmenu ÚPN.
Starosta súhlasil, že územný plán obce bude potrebné v budúcnosti meniť. Prebiehajúce pozemkové
úpravy v obci budú ukončené v našej obci v roku 2019, budú sa robiť prepisy a kataster bude uzatvorený.
Pri hlasovaní bola za predložený návrh poslankyňa Ľ. Rajčáková, piati poslanci boli proti poslaneckému
návrhu, hlasovania sa zdržala poslankyňa L. Faixová.
Starosta prečítal návrh uznesenia na zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej
štruktúry počnúc rokom 2018.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
Starosta dal hlasovať za rozpočet obce na rok 2018.
Šiesti poslanci návrh rozpočtu na rok 2018 schválili a poslankyňa Ľ. Rajčáková sa zdržala.
Rozpočet na roky 2019-2020 zobrali na vedomie.
8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
Ekonómka podala informáciu o presunoch finančných prostriedkov medzi položkami v Rozpočtovom
opatrení č. 5/2017, ktorými sa celková výška rozpočtu nemení. Navýšenie finančných prostriedkov
v kapitálových výdavkoch rieši čerpanie z bežného účtu namiesto rezervného fondu.
Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 schválili jednohlasne.
Starosta obce podal informáciu o čerpaní rezervného fondu obce len na stavbu Kanalizácia na ulici
Novej vo výške 25.409,77 €.
Poslanci čerpanie rezervného fondu vo výške 25.409,77 € schválili jednohlasne.

9. Rôzne
Starosta obce prečítal žiadosť Ing. Pajerchina a Ing. Gašpera o doplnenie parciel z pozemkových úprav
č. 2291 a 2292 do zmeny a doplnku ÚPN z dôvodu spoločného postupovania v ďalšom konaní s firmou
Royal Brabest Capital, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo parcelu je č. 2293. Navrhuje, že rovnako aj
táto čiastková zmena bude na náklady žiadateľa.
Poslanec M. Nikerle podal informáciu, že žiadosť nie je presná, lebo OcZ neschválilo žiadosť o zmenu
na parcele č. 2293, ale zmenu využitia lokality 05, 08a, 08b a 09 pôvodne určených na občiansku
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vybavenosť na individuálnu bytovú výstavbu. Pred ukončením pozemkových úprav obec ešte nevie v ktorej
lokalite sa parcely 46 a 47 budú nachádzať.
Starosta povedal, že žiadať nemusí len vlastník a po sceľovaní už budú tieto pozemky zhodnotené, lebo
tam budú stavebné pozemky a schválená už je celá lokalita.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že nikto nie je tlačený časom a nie je potrebné dvojnásobné schvaľovanie
uznesenia.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková povedala, že komasácia je uzavretá, žiadne zmeny už nebudú a musia sa
dodržať, preto je potrebné postupovať podľa nových máp ukončených pozemkových úprav.
Poslanec M. Nikerle povedal, že územný plán sa nezhoduje s pozemkovými úpravami. Pôvodný
územný plán je platný a pozemkové úpravy po zápise do katastra budú platné tiež a obec má problém, ako to
bude riešiť. Do budúcna pre najbližšie volebné obdobie bude potrebné preriešiť celý územný plán. Podal
poslanecký návrh, že žiadosť zastupiteľstvo berie na vedomie s tým, že sa so zmenami územného plánu
v tejto lokalite bude zaoberať.
Starosta dal hlasovať za poslanecký návrh.
Piati poslanci hlasovali za návrh, poslankyňa Ľ. Rajčáková sa zdržala hlasovania a poslanec Ľ. Nikerle
bol neprítomný.
Starosta ďalej prečítal žiadosť M. Vdovjakovej o odkúpenie obecného pozemku.
Poslanec J. Homola pripomenul, že nie je spracované nariadenie o odpredaji obecného pozemku a podal
návrh na neschválenie žiadosti.
Šiesti poslanci žiadosť neschválili, poslanec Ľ. Nikerle bol neprítomný.
Starosta prečítal žiadosť občianskeho združenia Familiaris, Svit o poskytnutie finančného príspevku pre
prijímateľov opatrovateľskej služby v obci.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková dala poslanecký návrh, že je potrebné urobiť prieskum podmienok aj iných
poskytovateľov opatrovateľskej služby a posúdiť možnosti obce.
Šiesti poslanci návrh schválili, poslanec Ľ. Nikerle bol neprítomný.
Poslanec J. Homola dal poslanecký návrh, ktorým ukladá obecnému úradu zistiť možnosti poskytovania
opatrovateľskej služby viacerými poskytovateľmi.
Šiesti prítomní poslanci návrh schválili. Poslanec Ľ. Nikerle bol neprítomný.
10. Diskusia
V diskusii vystúpili poslankyňa Ľ. Rajčáková, A. Kičinová a poslanec M. Nikerle. Hovorili
o poškodenom poklope na kanalizácii, o posýpaní cesty kamienkami v zime, o kamere na cintoríne a štýle
písania zápisnice.
11. Uznesenie
Poslankyňa A. Kičinová prečítala schválené uznesenia.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18.35 hod.

Overovatelia: Jozef Homola
Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
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Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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