Uznesenie č. 3/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 02.05.2013
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Rastislav Rusnák

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Gerlachov v CVČ podľa § 6 ods. 12 pís. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Zriaďovateľ
CVČ požiada písomne o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce Gerlachov v danom CVČ na rok 2013. Žiadosť musí obsahovať
zoznam detí, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné priložiť
rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ a fotokópiu zriaďovacej listiny. Výšku
poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na jedno dieťa, ktoré je žiakom
CVČ zaradeného do siete škôl a školských zariadení sa pre rok 2013 stanovuje vo výške 60,- € na
rok. Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí sa poskytujú na jedno dieťa pomerne podľa
počtu CVČ, ktorých je žiakom, maximálne na dva CVČ rovnakou čiastkou.
Prítomní: 7

b)

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Zmluvu o grantovom účte s Príma bankou Slovensko a.s.,
Prítomní: 7

d)

Proti: 0

Zmluvu so Správou katastra Prešov,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

plat starostu vo výške 1532,- € od 1.6.2013,
Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

2. berie na vedomie :
informáciu o schválení projektu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ČOV,
informáciu o stave prípravy na vydanie knihy,
správu audítorky za rok 2012,
Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2013,
žiadosť o poskytnutie stravovanie pre Ľubicu Kičinovú, Letná 57 Gerlachov, Doporučuje
stravovanie v zmysle VZN v ZŠ s MŠ Gerlachov s vlastným odberom,
f) Oznámenie č. 2 o úprave rozpočtu,
g) Rozpočtové opatrenie č.1/2013 - starosta

a)
b)
c)
d)
e)

Overovatelia: Ing. Jana Faixová

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Jozef Homola
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 3/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02. 05. 2013 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
1
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie výšky finančného príspevku na dieťa v CVČ
5. Zmluva so Správou katastra Prešov
6. Informácia o schválení projektu a poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu ČOV
7. Zmluva o grantovom účte s Príma bankou Slovensko a.s.
8. Informácia o stave prípravy na vydanie knihy
9. Správa audítorky za rok 2012
10. Hospodárenie za I. štvrťrok 2013
11. Plat starostu
12. Žiadosť o poskytnutie stravovania pre Ľubicu Kičinovú, Letná 57, Gerlachov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia.
Poslanec Homola bol neprítomný. Ostatní prítomní poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
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 navrhnutí poslanec Homola a poslankyňa Faixová, do návrhovej komisie
poslanci Hroboň a Rusnák, do mandátovej komisie poslanci Bujnovský a Nikerle.
Poslanec Homola bol neprítomný. Ostatní prítomní poslanci všetkých navrhnutých schválili
jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 3/2012 bod 3. c) sa týka zabezpečenia poriadku, plní sa priebežne. Vyviezol sa
veľkokapacitný kontajner, je potrebné doviesť zeminu na vyrovnanie. Je to sústavný boj o čistotu.
4. Schválenie výšky finančného príspevku na dieťa v CVČ
Starosta oznámil, že CVČ v Poprade navštevuje 5 detí a CVČ vo Svite navštevuje tiež 5 detí. Je
potrebné schváliť výšku príspevku a podmienky poskytovania finančného príspevku. Navrhol výšku
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príspevku 60,- € na rok maximálne na dve CVČ v pomernej výške. Rodičia budú povinní predložiť čestné
prehlásenie o návšteve CVČ.
Všetci poslanci schválili výšku príspevku a podmienky za akých bude príspevok pridelený jednohlasne.
5. Zmluva so Správou katastra Prešov
Starosta informoval o zmluve a poskytovaní hromadných údajov z katastra, nahrávajú sa najnovšie
údaje pre obec.
Všetci poslanci túto zmluvu schválili jednohlasne.
6. Informácia o schválení projektu a poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu
ČOV
Starosta – obec obdržala oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
na rekonštrukciu ČOV vo výške 40.000,- € na rok 2013. Podmienkou je 5 % financovanie z iných zdrojov.
Do konca mája je potrebné predložiť všetky doklady k projektu. Táto stavba musí ísť cez verejné
obstarávanie. Naša ČOV je špecifická, lebo do nej sa môže osadiť len určitý typ technológie, ktorú dodáva
firma Ekospol a.s., Žilina. Z toho dôvodu sa uskutoční rokovanie na envirofonde s jediným možným
uchádzačom.
7. Zmluva o grantovom účte s Príma bankou Slovensko a.s.
Starosta informoval o zmluve o grantovom účte, je potrebná pre zriadenie samostatného bankového účtu
pre stavbu rekonštrukcie ČOV.
Zmluvu schválili všetci poslanci jednomyseľne.
8. Informácia o stave prípravy na vydanie knihy
Starosta – je vybratý vydávateľ pán Bobák zo Spišskej Novej Vsi. Pani Kollárová navrhuje robiť
jazykové korektúry 400 strán za 250,- € a je potrebné urobiť preklad časti resumé 4,5 strany za 15,- €
v anglickom a nemeckom jazyku. V letných mesiacoch by chcel knihu uviesť.
Poslankyňa Faixová – preklad za 15,- € je drahý.
Poslanec Nikerle – je potrebné s vydávateľom uzavrieť zmluvu.
9. Správa audítorky za rok 2012
Ekonómka obce informovala o audite, ktorý prebehol v apríli. Audítorka obce vyjadrila svoju
spokojnosť so stavom uzávierky za rok 2012. Doporučuje šetrenie s finančnými prostriedkami a vypracovať
prevádzkový poriadok cintorína.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
10. Hospodárenie za I. štvrťrok 2013
Ekonómka v krátkosti oboznámila prítomných s hospodárením za I. štvrťrok 2013. Rozpočet sa oprosti
schválenému stavu navyšoval dvakrát z dôvodu prijatých účelových dotácií. Príjmy sa plnia na 28 %
a výdavky na 21 %.
Poslanci zobrali správu o hospodárení na vedomie.

11. Plat starostu
Starosta oznámil, že priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2012 je 805,- €.
Poslanec Nikerle navrhol, aby plat starostu ostal ako v roku 2012.
Všetci poslanci schválili plat starostu vo výške 1532,- € od 1.6.2013.
12. Žiadosť o poskytnutie stravovania pre Ľubicu Kičinovú, Letná 57, Gerlachov
Starosta oboznámil prítomných o žiadosti Ľubice Kičinovej na poskytovanie stravovania s donáškou
obedov. Problém sa riešil už skôr. Obec nezabezpečuje stravu dôchodcom ani donášku. Obedy môže
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odobereať v jedálni ZŠ s MŠ Gerlachov vo výške 2,33 € pre dospelého stravníka v zmysle VZN pre školskú
jedáleň s vlastnou donáškou.
13. Rôzne
Starosta informoval o pozemku parc. č. 1644/1 a 1644/3 v katastri Vysoké Tatry, ktorého vlastníkom
je obec. Pozemok je vedený ako trvalé trávnaté porasty, je zalesnený, ale druh pozemku sa nebude sa meniť.
O lesný pozemok je potrebné sa starať.
Ekonómka obce predniesla prítomným zmeny v rozpočte na rok 2013 prostredníctvom Oznámenia č.
2/2013 a Rozpočtového opatrenie č. 1/2013 – starosta. Týkajú sa navýšenia rozpočtu obce o poskytnuté
účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a presun medzi jednotlivými položkami v časti príjmov
a výdavkov.
Poslanci zmeny vzali na vedomie.
Poslankyňa Kičinová sa pýta, kedy sa budú meniť okná na budove ZŠ s MŠ.
Starosta – okná sa objednajú v júni a za týždeň sa osadia.
Poslankyňa Faixová – v Krabzajfe je urobené smetisko.
14. Diskusia
Poslanec Hroboň – zvýšila sa daň z nehnuteľnosti, ľuďom je to potrebné vysvetliť, že rozpätie medzi
najnižšou sadzbou a najvyššou už nie je 40-násobok ale 10-násobok. Je potrebné dať žiadosť na opravu
štátnej komunikácie.
Starosta – žiadosť bola poslaná na VÚC Prešov. V rámci údržby budú riešiť tento úsek.
Poslanec Nikerle – vyzvať Správu ciest na vyčistenie rigolov.
Poslanec Hroboň – je potrebné ukončiť opravu prístupov k rodinným domom na ulici Hlavnej, lebo
rošty sú už dávno kúpené a už dva roky sa to oddiaľuje.
Poslankyňa Faixová – pýta sa ako stojí pohľadávka obce do konkurzu firmy BBF Building.
Starosta – pohľadávka obce sa neakceptuje, lebo stavebný dozor podpísal faktúru ako celok. Kolaudácia
by mala prebehnúť do konca mája.
Poslanec Hroboň – či sa do budúcna neuvažuje so zakúpením veľkej kosačky.
15. Návrh na uznesenie
Poslanec Hroboň prečítal uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
16. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19,50 hod.

Overovatelia: Ing. Jana Faixová

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Jozef Homola
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