Uznesenie č. 7/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.08.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje: a/ - Správu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2005 v obci Gerlachov
b/- Návrh úpravy rozpočtu Obce Gerlachov na rok 2005
c/- bezdrôtové pripojenie do Internetu pre Obec Gerlachov firmou
Lupatech s výškou finančných nákladov 22.000,-- Sk
d/- zaradiť medzi priority obce Gerlachov rekonštrukciu MK na ulici
Novej od štátnej cesty na severozápad
2. ukladá:

a/ - veliteľovi OHZ predložiť správu o zásahu pri požiari v k.ú.
Gerlachov a Vysoké Tatry do 2. týždňov
b/- p. Petrovi Gánovskému prejednať s členmi výboru OHZ a DHZ a
poslancami obce Gerlachov spôsob alšieho fungovania OHZ a
DHZ v obci Gerlachov do najbližšieho riadneho konania OcZ
c/ - Obecnému úradu v Gerlachove zvolať stretnutie členov výboru
OHZ a DHZ spolu s poslancami OcZ Gerlachov
d/ - Obecnému úradu upozorniť štátnu políciu na prekračovanie
povolenej rýchlosti na štátnej ceste prechádzajúcej cez obec
Gerlachov
e/ - kontrolórovi obce Gerlachov preveriť súlad pri úctovaní
cestovného vynaloženého pri preprave členov PO na súťaže
f/ - Obecnému úradu v Gerlachove sprostredkovať stretnutie so
zhotoviteľmi webovej stránky za úcelom vypracovania zmluvy do
dvoch týždňov
g/ - kontrolórovi obce preskúmať zákonnosť vzdávania sa mandátov
poslancov OcZ v Gerlachove a menovania za poslancov OcZ v
Gerlachove p. MUDr. Stanislava Pijáka a p. Petra Slávika do
najbližšieho riadneho zasadnutia OcZ

3. súhlasí:

a/ - so sponzorským darom pre nákup auta pre úcely PO vo výške cca.
200.000,--Sk

4. vyjadruje: a/ - verejné po akovanie Ing. Michalovi Faixovi za pomoc
/ požičiavanie automobilu/ pri preprave členov PO na súťaže
5. Menuje:

a/ - veliteľa OHZ v Gerlachove Jána Rusnáka ml. č. d. 170

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 25.08.2005

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.8.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení
Program:

1.

10
4
1
1
1
3
4

1. Privítanie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005
5. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2005
6. Obecný hasičský zbor
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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 ostávajú p. Michal Nikerle a Jarmila Faixová.
Overovateľmi zápisnice sú stáli členovia Ing. Stanislav Marušin a Ing. Michal Faix.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie.
K bodu 2 d uznesenia starosta obce informoval, že poškodený materiál bude
opravený, resp. za neopraviteľné kusy budú zakúpené nové. Poslanec Michal Nikerle
navrhol žiadať od veliteľa OHZ zoznam poškodených vecí a predložiť fotokópiu zo
zásahu.

4.

Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005

Správu predniesla pracovníčka obecného úradu Mária Melicherová. Poslanec
Michal Nikerle vzniesol pripomienku, že návrh úpravy bol k nahliadnutiu až v utorok
a nebola mu doručená správa o čerpaní rozpočtu. Zodpovedala Mária Melicherová správa bola sprístupnená v najskoršom možnom čase, z dôvodu jej celotýždennej
neprítomnosti pre školenie. Doručená p. Nikerlemu nebola z toho dôvodu, že v
telefonickom rozhovore výslovne žiadal doručiť návrh úpravy rozpočtu, nie správu.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
5.

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2005

Návrh úpravy rozpočtu predniesla Mária Melicherová. Body, ktoré neboli
zahrnuté v správe zdôvodnil starosta obce a Mária Melicherová a týkali sa nových
aktivít, napr. zavedenie antény na mikrovllné pripojenie a navýšenie rozpočtu na
mzdy - z dôvodu odchodu pracovníčky na materskú dovolenku a prijatie novej
pracovníčky na celý úväzok. Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu úpravy
rozpočtu. P. poslanec Michal Nikerle sa spýtal k navýšeniu sumy na údržbu
miestnych komunikácií. Zodpovedala mu pracovníčka obce Mária Melicherová jedná sa o navýšenie z dôvodu prekročenia zimnej údržby a vykonanej vysprávky
miestnych komunikácií. P. Michal Nikerle sa ešte spýtal na zostatok na údržbe
administratívnych budov, lebo je potrebné uhradiť opravu dverí na hasičskom sklade.
Je nakúpený materiál a bude potrebné urobiť dohodu na opravu. Starosta obce je s
týmto uzrozumený a považuje za reálne rozlíšiť OHZ a DHZ.
6.

Obecný hasičský zbor

Mária Melicherová z podnetu Michala Nikerleho navrhla postup pri
aktualizácii vedenia OHZ a to odvolať z funkcie veliteľa OHZ Michala Nikerleho a
menovať do funkcie Jána Rusnáka ml. Michal Nikerle nesúhlasí s odvolaním z
funkcie, pretože podľa jeho názoru nikdy nebol právoplatne zvolený. Nesúhlasí tiež s
odčlenením OHZ od DHZ. Starosta obce navrhol uložiť p Michalovi Nikerlemu aby
spracoval podmienky fungovania OHZ a DHZ vo vzájomnom súlade. Mária
Melicherová predniesla z rozpočtov okolitých obcí pre porovnanie financie pridelené
požiarnej ochrane. Z porovnania medzi obcami Hozelec, Batizovce, Štôla, Lučivná,
Mengusovce, Sp. Teplica vyplynulo, že na 1 obyvateľa vychádza najvyšší príspevok
požiarnej ochrane práve v obci Gerlachov. Poslanec Michal Faix nepovažuje za
správne, ke sú v rámci požiarnej ochrany v obci dvaja velitelia a ak áno, ktorý bude
kompetentný k prejednávaniu výdavkov s obcou. K tomu sa vyjadril Michal Nikerle,
že DHZ má predsedu a OHZ veliteľa, ktorý jediný podlieha OcZ. Starosta oslovil p.
Petra Gánovského na zvolanie spoločného stretnutia s poslancami OcZ do 2 týždňov
- termín určí po konzultácii s ostatnými členmi výboru p. Peter Gánovský. K záveru
hasičskej sezóny p. Michal Nikerle navrhuje vysloviť po akovanie p. Ing. Michalovi
Faixovi za poskytnutie auta na prepravu dospelých na požiarne súťaže.
7.

Rôzne

Starosta obce otvoril otázku členstva v komisii pre výstavbu a rozvoj obce boli oslovení záujemci o členstvo p. Mária Nikerlová, jej záujem trvá, p. Ing. Michal

Ryša, rovnako záujem trvá a p. poslanec Michal Nikerle - nemá záujem o prácu v
komisii, zastáva názor, že ani ostatní poslanci nemajú o prácu v komisiách záujem.
Poslanec Michal Nikerle navrhuje na štátnej ceste z Tatranskej Polianky do
Gerlachova žiadať o zníženie rýchlosti na 40 km/hod a vyzvať dopravnú políciu, aby
priebežne kontrolovala dodržiavanie povolenej rýchlosti v obci Gerlachov.
Poslanec Michal Nikerle alej žiada, aby medzi priority obce bola zaradená
aj rekonštrukcia ulice Novej od štátnej cesty na severozápad.
Poslanec Michal Nikerle prehodnotil prioritu výstavby sociálnych zariadení a
podľa jeho názoru to nie je vhodná investícia pre obec. Starosta obce argumentoval
skultúrnením prostredia.
Michal Nikerle vyslovil otázku preúčtovania financií z obce na požiarnu
ochranu pri používaní obecného automobilu. Nesúhlasí s prevodom financií vo výške
cestovných náhrad. Navrhuje prenájom auta robiť za benzín. Odpovedal starosta
obce, ktorý nemá dojem, že by DHZ bol poškodený s prihliadnutím na výšku financií
pridelenej z rozpočtu obce požiarnej ochrane.
Poslanec Peter Gánovský vyjadril potrebu spropagovať možnosť
mikrovlnného pripojenia na internet medzi občanmi formou obecného rozhlasu.
Poslanec Ing. Michal Faix navrhol aj možnosť propagácie formou Gerlachovského
informátora.
Poslanec Peter Gánovský navrhol disk s filmom Vtesaní do Gerlachu
poskytnúť na predaj, napr. do obchodu, na poštu a pod.
Poslanec Michal Nikerle poznamenal, že je dobré získať viac názorov na
mikrovlnné pripojenie. Gerlachovský informátor bude vychádzať 4 x do roka, tak
ako to bolo určené uznesením OcZ. Žiada doriešiť otázku webovej stránky.
Mária Nikerlová má pripomienku ohľadom komunikácie - či by OcZ nemalo
záujem navrhnúť firme GEPARK, aby urobila firma niečo naviac pre obec, napr.
cestu na ul. Novej a poriešiť odpadové vody na uliciach, kde nie je napojenie na
kanalizačnú sieť.
Poslanec Ing. Michal Faix upozornil, že nie je investor na vybudovanie
komunikácie na ulici Novej. Starosta obce podotkol, že vlastníci pozemkov napr. p.
Ján Borák, p. Mária Bargerová, p. Ing. Michal Ryša nesúhlasia s vykúpením
pozemku. Bez vlastníctva pozemku obec nedostane stavebné povolenie,
vyvlastňovanie robí Mesto Svit.
Mária Nikerlová vyslovila otázku, prečo občania musia predať pozemky pod
novú miestnu komunikáciu. Zodpovedal starosta obce - je to v zmysle územného
plánu verejný záujem a pokiaľ nepredajú, dôjde k vyvlastňovaniu.
Ing. Michal Ryša oznámil, že podľa vyjadrenia riaditeľa Správy katastra
Poprad, p. Emila uriača obec môže vydávať občanom, resp. záujemcom listy
vlastníctva. alej otvoril otázku nástupu poslanca MUDr. Stanislava Pijáka do
funkcie a žiada zahrnúť do uznesenia aj predložiť do nasledujúceho OcZ formu jeho
zvolenia. Starosta obce konzultoval s MUDr. Vojčákovou, vedúcou odboru
všeobecnej vnútornej správy, pri jeho nástupe ako náhradníka, napriek tomu nech je
v uznesení aby bola preskúmaná zákonnosť jeho nástupu do funkcie hlavným
kontrolórom obce.
Pán Mgr. Pavol Mlynár vyjadril nesúhlas s časom zvolania prezentácie
kongresového centra a s neúčasťou poslancov a starostu obce. Má dojem, že OcZ
nefunguje ako má. Tvrdí, že v ÚP nebol schválený hotel a nevidel záznam z
prerokovania posudzovania vplyvov na životné prostredie pri stavbe kongresového
centra. Upozorňuje, že je potrebné pri sponzorských daroch zamerať sa na to, aby

nebola požadovaná protislužba. Starosta obce vyzval p. Mgr. Mlynára, aby prišiel na
obecný úrad, kde záznam dostane k nahliadnutiu a bude mu zodpovedané na všetky
dotazy.
.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Jarmila Faixová
pripomienok.
9.

bol prijatý bez

Záver
Starosta obce po akoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20.45

hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

