Uznesenie č. 4/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.04.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje: a/ - ročnú správu k záverečnému úctu obce Gerlachov za rok 2004 bez
výhrad
b/- úpravu rozpočtu v oblasti školstvo na rok 2005
c/- odmeny starostovi obce za l.Q 2005 vo výške 19%
2. ukladá:

a/ - Obecnému úradu v Gerlachove pripraviť návrh na uznesenie z
odporúčaní podaných v správe hlavného kontrolóra obce
Gerlachov za rok 2004
b/- Obecnému úradu v Gerlachove zrealizovať opatrenia pred
prívalovými vodami v oblasti Dorfis
c/ - Obecnému úradu v Gerlachove upozorniť občanov podľa zákona
na zákaz voľne sa pohybujúcich sa psov v intraviláne obce
Gerlachov prostredníctvom miestneho rozhlasu
d/ - p. Petrovi Ganovskému a p. Michalovi Nikerlemu zdôvodniť
nákup auta pre úcely požiarnej ochrany do nasledujúceho
riadneho zasadnutia OcZ
e/ - p. Michalovi Nikerlemu sprostredkovať stretnutie pracovníkov
obecného úradu so zhotoviteľmi webovej stránky obce Gerlachov
f/ - obecnému úradu v Gerlachove upozorniť občanov na správnu
separáciu plastového odpadu

3. berie na vedomie: a/ - Obecný informačný systém obce Gerlachov

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad
Gerlachov 14.4.2005

Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.4.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Ostatní prítomní nepodpísaní
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Ospravedlnení
Hostia

Program:

1.

11
1
6
1
1
1
1
3

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa k záverečnému úctu obce Gerlachov
4. Úprava rozpočtu školstvo
5. Prejednanie nákupu auta PO
6. Rôzne
7. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval
schopnosť uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez
pripomienok. Nakoľko boli prítomní všetci poslanci, návrhová komisia a
overovatelia budú pracovať v stálom zložení.
2.

Kontrola plnenia uznesení

V rámci tohto bodu starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení. Z
predchádzajúceho riadneho zasadnutia OcZ boli splnené všetky body, okrem bodu,
v ktorom OcZ ukladá obecnému úradu pripraviť návrh na uznesenie z odporúčaní
podaných v správe hlavného kontrolóra- tento sa presúva na najbližšie zasadnutie
OcZ. Zároveň je potrebné upozorniť pani kronikárku na uznesenie z
predchádzajúcich zasadnutí OcZ a to na odsúhlasenie textu kroniky.
3.

Správa k záverečnému úctu obce Gerlachov
Správu k záverečnému úctu obce predniesla Mária Melicherová, pracovníčka

Obecného úradu Gerlachov. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec MUDr. Piják vyjadril nespokojnosť s tým, že od poberateľov sociálnych
dávok nie je možné vymôcť poplatky a navrhol tvrdý postup voči neplatičom,
formou zverejnenia, prípadne exekúciou, čo však vyvrátili v diskusii ostatní poslanci,
nakoľko exekúcia by bola pre obec neefektívna, z dôvodu nevymožiteľnosti, no
poplatky /poštovné doporučené - do vlastných rúk min. 3 x/ , vrátane platby
exekútorovi by obec musela zaplatiť.
Po poslancoch sa do diskusie prihlásili prítomní občania a to:
Mgr. Pavol Mlynár - má dojem, že poslanci nemajú dostatočne preštudovanú správu
o hospodárení. Tiež má dojem, že sa robia rozdiely u občanov vo veci vymáhania
nedoplatkov.
Odpovedal starosta obce a objasnil p. Mgr. Mlynárovi, že obec môže postupovať
exekúciou voči zamestnaným osobám, voči poberateľom dôchodku, no exekúciou
poberateľom sociálnych dávok by len zvyšovala svoje výdavky.
P. Ing. Michal Ryša odporúča zverejniť neplatičov cez webovú stránku obce.
Poslanec Michal Nikerle reagoval na pripomienku p. Mgr. Mlynára a podotkol, že v
pozvánke bolo upozornenie na možnosť preštudovania záverečného úctu obce
Gerlachov a poslanci teda mali možnosť štúdia tohto materiálu, čo aj využili.
P. Poslanec MUDr. Stanislav Piják dal návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu,
čo ostatní poslanci schválili.
Poslanci schválili záverečný úcet obce a ročnú správu k záverečnému úctu bez
výhrad.
4.

Úprava rozpočtu školstva

Nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2005 bola schválená suma podľa
minulého roku, riaditeľka Základnej školy predložila na obecný úrad návrh úpravy
rozpočtu- resp. jeho podrobný rozpis, ktorý OcZ predniesla Mária Melicherová. OcZ
ho schválilo. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice.
5.

Prejednanie nákupu auta PO

Otázku nákupu auta pre PO otvoril p. Poslanec Michal Nikerle a odovzdal
slovo p. Poslancovi Petrovi Gánovskému, ktorý OcZ oboznámil s možnosťou nákupu
auta pre požiarnu ochranu z bazáru, resp. leasing. P. Poslanec MUDr. Piják požiadal
o písomné zdôvodnenie potreby a významu pre obec a potom vytypovanie auta
podľa špecifikácie potreby komisiou.
Poslanec Michal Nikerle považuje nákup automobilu za potrebnú nielen pre súťaže,
ale aj ke nie priamo k zásahu, ale k čerpaniu vody a podobne. Navyše PO je jediná
masovo organizovaná športová činnosť v obci, ktorá príkladne reprezentuje obec.
Starosta obce vyslovil názor, či nie je výhodnejšie k obecnej oktávii a prisľúbenej
Tatre V3S, ktorú má obec bezodplatne prevziať úctovat používanie vlastného
osobného automobilu od obce, pretože nákup auta nie je len výdaj na auto, ale aj
poistné.
Obecné zastupiteľstvo dalo za úlohu do najbližšieho OcZ vypracovať p. Nikerlemu a
p. Petrovi Gánovskému správu o potrebe nákupu auta a špecifikáciu úcelu jeho
používania.

6.

Rôzne

Starosta obce podal informáciu o značení ulíc, ktoré bude vykonané v obci
Gerlachov a ktoré sponzorsky zabezpečil MUDr. Stanislav Piják. Obec bude jednou
z mála obcí s týmto systémom značenia. Podobný systém majú na okolí len obce
Štrba a Šunava.
Starosta obce tiež podal informáciu o separovanom zbere - námietky sú len k
objemu plastových odpadov, nakoľko plasty ľudia odhadzujú do nádob nestlačené.
Poslanec Michal Nikerle iniciatívne prešiel nádoby so separovaným odpadom,
zaujímalo ho, ako občania separujú a potvrdil slová p. starostu a podotkol, že by bolo
vhodné upozorniť občanov na zmenšovanie objemu plastových odpadov reláciou v
miestnom rozhlase.
MUDr. Piják vyslovil pripomienku k webovej stránke obce. Jeho názor je, že
naplnenie stránky je malé. Zároveň požaduje, aby sa dohodli podmienky napĺňania
tejto stránky a stanovili zodpovednosti. Zároveň navrhuje, aby webová stránka bola
ponúknutá na inzerciu občanov - napr. k ubytovaniu a tým by sa znižovali náklady
na jej zriadenie a prevádzku.
Zástupca starostu p. Ján Mlynár navrhol pozvať spracovateľov stránky na Obecný
úrad v Gerlachove a dohodnúť súčinnosť.
Z radov občanov sa prihlásila p. Mária Nikerlová, ktorá oboznámila
poslancov, že vykonala súkromnú anketu medzi 89 občanmi. Položila dve otázky s
týmto výsledkom /otázky i odpovede sú podľa podania p. Márie Nikerlovej/:
Prvá otázka: “Viete, že sa v Gerlachove robí nový územný plán na obdobie 25
rokov?”
Odpovede:
nie
1
áno
86
Nezaujímam sa o to
1
Dozvedel som sa to z regionálnej tlače
1
Druhá otázka: “ Súhlasíte s týmto územným plánom?”
Odpovede:
áno
7
Nie
29
Čiastočne
10
Pripomienky občanov sa neakceptujú
2
Niečo som o tom počul
1
Neviem
3
Nerozumiem
2
Neviem posúdiť
1
Pouvažujem
1
Bližšie som sa nezaujímal
2
Nevidel som plán
2
Plnú moc som v danej veci dal synovi, preto nemôžem súhlasiť, ani
nesúhlasiť
2
Nezohľadňuje potreby súčasných občanov a je proti rozvoju obce 4
Pripomienky občanov sa nerešpektujú a neakceptujú
9
Nečistý spôsob z predaja pozemkov, podvod 21. storočia v
Gerlachove, spáchaný na občanoch z nevedomosti
3
Nečistý spôsob manipulácie s pozemkami, ktorý u väčšiny
obyvateľov obce vyvoláva negatívne postoje aj k celkovému
územnému plánu
5

Súhlasíme čiastočne - nemáme záujem realizovať akcie na honoch
Londvagy - Smrečky, ale v prvom rade zabezpečiť realizáciu cestnej,
vodovodnej, bytovej výstavby v blízkosti obce, zabezpečiť v prvom
rade bytovú výstavbu pre občanov a až potom pre firmy
5
Prosí poslancov, aby vyjadrili svoje pocity pri hlasovaní za územný plán.
Starosta obce jej po akoval za aktivitu, no prieskumy pocitov nie sú predmetom
jednania obecného zastupiteľstva.
Pán poslanec Peter Gánovský vyjadril názor, že nie je problém zohnať
alších 89 občanov s opačným názorom, hlavne z radov mladých ľudí, ktorí nemajú
len deštrukčné úmysly a opýtal sa pani Nikerlovej na vekové zloženie skúmanej
skupiny. P. Nikerlová odpovedala, že vekové zloženie je rôzne.
V rámci diskusie vyjadrila p. Nikerlová svoju nespokojnosť s čistotou vody.
P. Starosta je odpovedal, že po schválení ÚP sa môžu žiadať prostredníctvom
grantov aj financie na dokončenie nového vodojemu a prisľúbil aktivitu v tejto
oblasti.
Michal Faix si myslí, že sa pri riešení problému s vodou urobilo mnoho
práce, ale zodpovedný je prevádzkovateľ PVS a.s. Poprad.
MUDr. Piják z odborného hľadiska vysvetlil rozdiel medzi závadnosťou
vody a vodou, ktorá nie je závadná ale obsahuje piesky, ktoré sa neprefiltrovali, teda
je len nekvalitná.
Michal Nikerle k vode - má vyjadrenie z minulých rokov, že voda bola aj
nepitná.
P. Ing. Michal Ryša upozornil na znečistený potok a žiada dať do uznesenia
jeho vyčistenie pracovníkmi na aktivačnú činnosť.
Michal Nikerle - predostrel žiadosť občanov ulice Novej o úpravu ulice a o
riešenie problému s voľným pobiehaním psov po obci - doložil to písomnou
žiadosťou, ktorá bude zaevidovaná na Obecnom úrade v Gerlachove.
Predostrel aj žiadosť žien z obce, ktoré majú záujem o cvičenie v priestoroch
Požiarnej zbrojnice o úhradu nákupu podlahovej krytiny. S týmto výdavkom
poslanci súhlasili, zvlášť, ak sú v rozpočte financie.
P. Michal Nikerle upozornil, že lyžiarske trate v okolí obce Hubert robili
členovia TJ zdarma. Mali prenajaté stroje zo Štrbského Plesa. Náklady na palivo boli
cca 6.700,-- Sk, prenájom cca 3000,-- Sk, pričom 1 mesiac bolo zapožičanie zdarma,
a zapožičanie ratráku bolo 6.000,-- Sk / cca 2 x 1,5 hod/. Žiada o príspevok obce na
túto činnosť.
alej žiada, aby nepovolané osoby nemali vstup do kotolne Obecného úradu.
P. Poslanec Michal Nikerle sa vrátil k zasadnutiu OcZ z minulého týždňa,
kedy bol schválený návrh ÚPN obce Gerlachov a podotkol, že podľa neho boli
podcenené prípravné práce. Je aj za aktivity p. Uhlára, ale považuje prípravné práce
za podcenené. Je aj za územný plán, a ke že bol schválený, bude mu aj nápomocný,
aj ke bol pri jeho schvaľovaní proti. Vyjadril aj nespokojnosť s vedením schôdze,
pretože podľa jeho názoru starosta viac krát porušil rokovací poriadok. Napríklad aj
vtedy, ke neudelil slovo pri faktickej poznámke. Nesúhlasí s tým, že po ukončení
schôdze sa jednalo o alšom termíne zasadnutia OcZ.
Odpovedal starosta obce, že čo sa týka prípravných prác, možno sa dalo
urobiť aj viac, avšak stavebný zákon bol dodržaný a v rámci prípravných prác svoje
návrhy dali poslanci, predstavitelia pozemkového spoločenstva, členovia sceľovacej
komisie a predstavenstva družstva, čo bola práca naviac. Na udelenie slova pri
faktickej poznámke je potrebné nechať dohovoriť myšlienku diskutujúcemu a až
potom dať slovo faktickej poznámke. A čo sa týka termínu alšieho zasadnutia,

ktoré sa dojednávalo po ukončení zasadnutia, bol určený termín, ktorý požadoval p.
Nikerle na 14.04.2005, aj ke ostatní poslanci necítili potrebu stretnutia hne po
týždni.
P. Nikerlová sa pýtala poslancov, že podľa uznesenia OcZ mal byť počet
členov 9. Počet členov bol 13. A či zohľadnila pripomienky občanov.
Odpovedal p. Starosta že uznesenie bolo splnené, neprotirečí zdravému
úsudku, a bol by rád, keby komisie mali čím viac ľudí, pretože by bolo
zohľadnených a zjednotených viac názorov, lebo nie je možné vyhovieť každému.
P. Zástupca starostu Ján Mlynár reagoval na p. Máriu Nikerlovú, že dal
úmyselne návrh viac ľudí, pretože nevedel, či prijmú túto funkciu. V prípade ich
záujmu nemohol nik urobiť vyra ovanie, bolo by to nekorektné.
Zároveň navrhol, čo sa týka domu smútku určiť lokalitu a postup - aspoň aby
sa začala príprava. Rovnako čo sa týka futbalu - realizácia ihriska žiada určiť na
nasledujúcom zasadnutí lokalitu a následné kroky, aby boli podporovaní všetci
občania Gerlachova, nie len niektoré skupiny.
Michal Nikerle čo sa týka tvorby komisie a počtu jej členov dal za pravdu p.
Starostovi a p. Jánovi Mlynárovi.
P. Mgr. Pavol Mlynár žiada o sprístupnenie všetkých dokumentov k ÚPN na
preskúmanie - najlepšie nasledujúci pondelok. Vyjadril nesúhlas s p. Nikerlem, ako
predsedom komisie, že cesta v ÚPN obce bola prehlasovaná 7:4.
Starosta obce nemá výhrady voči preskúmaniu materiálov p. Mgr. Pavlom
Mlynárom. Sprístupní mu materiály, ktoré v súčasnosti sú na Obecnom úrade v
Gerlachove, ostatné materiály, ktoré má v súčasnosti obstarávateľka p. Ing.
Hudzíková budú dostupné po vrátení na obec. Je však možné dohodnúť si
preskúmanie u p. Ing. Hudzíkovej. Kontakt na ňu poskytne pán starosta.
Pán Poslanec Ing. Stanislav Marušin poukázal na potrebu riešiť vstup do obce
z jednej aj druhej strany - zhoreniská po stodolách. Je potrebné upozorniť vlastníkov
objektov.
P. Ing. Ryša, ako vlastník zareagoval na túto kritiku a vyslovil názor, že
neodstráni zhorenisko, pretože podľa jeho názoru obec neochránila jeho vlastníctvo.
Boli schválené prémie starostovi obce vo výške 19 %.
6.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala p. Jarmila Faixová. Bol schválený jednohlasne.
P. Ing. Michal Ryša predniesol návrh do uznesenia - na prehodnotenie VZN o chove
domácich zvierat. Tento návrh bol zamietnutý v pomere hlasov 5:1. Za hlasoval
poslanec a zástupca starostu Ján Mlynár.
7.

Záver

Starosta obce po akoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 21.00 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

