Uznesenie č. 1/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 14.02.2013
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)

Dodatok č. 1 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov s TS Mesta Svit,
Prítomní: 7

b)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

text kroniky za rok 2011,
Prítomní: 7

f)

Neprítomný: 0

VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej
Obcou Gerlachov,
Prítomní: 7

e)

Zdržal sa: 0

Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb,
Prítomní: 7

d)

Proti: 0

Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných odpadov s TS Mesta
Svit,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

finančný rozpočet v programe na rok 2013 v znení schválených úprav,
Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

2. berie na vedomie :
a) Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2012,
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu
Obce Gerlachov na roky 2013 – 2015,
c) Programový rozpočet na roky 2014 – 2015,
d) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2012,
e) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.03., 02.05., 13.06.,
f) Oznámenie č. 2/2012 o úprave ropočtu s kódom zdroja 111, 11T1 a 11T2 ,
g) Rozpočtové oparenie č. 1/2012 – starosta,
3. ukladá
a) OcÚ preveriť možnosť uplatnenia pohľadávky voči firme BBF Buildong, s.r.o.

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Mgr. Ján Hroboň
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 1/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 02. 2013 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
0
0
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vystúpenie zástupcu firmy BBF Building s.r.o.
5. Schválenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov s TS
Mesta Svit
6. Schválenie Dodatku č. 2 ku Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/
odpadov s TS Mesta Svit
7. Schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
8. VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej
Obcou Gerlachov
9. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2012
10. Schválenie textu kroniky za rok 2011
11. Rozpočet na rok 2013
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Ospravedlnil hlavnú kontrolórku. Poslankyňa
Faixová bola zatiaľ neprítomná. Predniesol program zasadnutia. Všetci 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 poslanci Bujnovský a Hroboň, do návrhovej komisie poslanci Homola
a Nikerle. Do mandátovej komisie poslankyňa Kičinová a poslanec Rusnák.
Prítomní poslanci všetkých navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia bod 2.a) je s termínom trvalým a bod 3. c) z uznesenia 3/2012 týka sa
zabezpečenia poriadku od hromadenia odpadov. Teraz je odpad zasypaný snehom, ale na jar je znovu
potrebné zvýšiť pozornosť nelegálnemu vývozu odpadu.
4. Vystúpenie zástupcu firmy BBF Building s.r.o.
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Starosta oznámil, že na základe požiadavky OcZ bol pozvaný zástupca firmy BBF Building Ing. Dušan
Faix.
Poslanec Homola zistil, že na internetovej stránke firmy je stavba revitalizácie v našej obci vedená ako
ukončená a do dnešného dňa neboli ukončené práce a odstránené nedostatky.
Ing Dušan Faix – nie je konateľom firmy BBF Building. Táto firma vstúpila 6.2.2013 do konkurzu a on
môže byť iba nápomocný pri riešení problémov. Kontrola z kraja konštatovala, že je dielo zrealizované.
Firmu BBF Building odkúpil v júli. Pre nezaplatenú vysokú pohľadávku musel prihlásiť firmu do konkurzu.
O problémoch so stavbou bude informovať správcu konkurznej podstaty.
Poslanec Homola – Ing. Dušan Faix nám neoznámil, že firmu prebral a a že ju chce dať do konkurzu.
Bol odovzdaný zápis stavebnej komisie so zistenými nedostatkami.
Poslanec Hroboň – obec nebola informovaná o pripravovanom konkurze. Stavba nie je ukončená, nie je
dokončený chodník cez potok. Obec už môže iba podať prihlášku do konkurzu. V krátkosti opísal
schvaľovanie zmlúv a myslí si, že chyba sa stala už na začiatku pri schvaľovaní. Stavba nie je ukončená, čiže
nie je skolaudovaná a preto nemôžme žiadať peniaze od štátu.
Ing. Dušan Faix - verejné obstarávanie prešlo kontrolou. Firma BBF vyhrala verejné obstarávanie.
Ukončená stavba má iba technický problém s mostíkom, ktorý sa riešil a nevyriešil so zástupcami firmy
BBF, statikom, s technickým dozorom a zástupcom odboru dopravy. Dotknutý odbor dopravy nebol
oslovený pri stavebnom povolení.
Poslanec Hroboň – akú má možnosť obec dokončiť stavbu teraz cez konkurz firmy BBF a aký má
firma majetok.
Ing. Dušan Faix – má 450 tis. €, má poplatené dlhy voči štátu a na DÚ má dlh 16 tis €. Odbor dopravy
pripomienkoval stavbu chodníka, že nie je urobený v zmysle noriem. Chodník, tak ako bol zameraný
a vytýčený pracovníkom VÚC, firma BBF ho podľa zamerania urobila.
Poslanec Homola – na stavbe je veľa nedostatkov aj keď malých, občania to kritizujú a za viac ako rok
sa neodstránili. Obec spísané nedostatky zaslala firme BBF bez ich odozvy.
Poslankyňa Faixová – sa pýta, či je zo strany BBF dodržaná zmluva, stavba nie je dokončená a peniaze
sú vyplatené, obec si mala zadržať časť platby, zmluva nebola dobre postavená.
Starosta – stavba je ukončená, je urobené porealizačné zameranie. Dodávateľ okrem mostíka a ešte
zistených nedostatkov dodržal všetky práce.
Ing. Dušan Faix – fakturované boli len prevedené práce, je potrebné zadefinovať a prihlásiť pohľadávku
u správcu konkurzu.
Poslanec Hroboň sa opýtal Ing. Faixa, prečo sa neskontaktoval od júla ešte pred vyhlásením konkurzu
s obcou, vtedy sa dalo ešte niečo zachrániť, teraz si môžeme uplatniť pohľadávku, ale už nič nedosiahneme.
Ing. Dušan Faix – po kúpe firmy chcel ju reštruktualizovať, firma BBF mala rozpracované veľké akcie,
ale peniaze neprišli.
Poslankyňa Faixová – akú veľkú pohľadávku si môžeme uplatniť.
Ing. Dušan Faix – v zmysle zmluvy to môžu byť penále a ak sa dajú vyčísliť vady, nedorobky, ale musia
byť zaznamenané.
Poslanec Nikerle – veritelia nezaplatili firme BBF 250 tis. € a firma má 450 tis. €, prečo bol potom
vyhlásený konkurz, aké ma firma záväzky a pohľadávky.
Ing. Dušan Faix – pohľadávky firmy sa stali nevymožiteľné a rozpracovanosť bola vysoká.
Poslanec Nikerle - na začiatku pri zámere sa využila ponuka firmy IKF, ktorej je Ing. Faix majiteľom,
zabezpečila vypracovanie projektu, bola vybratá dodávateľská firma BBF, boli problémy so zmluvami,
s cenami. Amfiteáter bol vyhodnotený ako neoprávnený náklad. Prišla informácia, že peniaze od štátu
nedostaneme, nie je jasné kto je vinný. Zisk z tejto stavby má firma IKF, ktorá tento projekt pripravila
a firma BBF, ktorá ho realizovala ako hlavný dodávateľ. Obec na tom stratila. Ak by to obec robila
z vlastných peňazí, tak to urobí za 70 % ceny. Vady zistené počas prác, mali byť hneď odstraňované.
Občania chcú vedieť, kto je za to všetko zodpovedný. Za tie peniaze sa mohlo urobiť niečo iné – kanalizácia.
Nevidí reálne, že peniaze obec dostane.
Ing. Dušan Faix – bol iniciátorom projektu, ale necíti zodpovednosť za celok iba čiastočnú. Pomáhal
riešiť za obec veci, ktoré nemusel. Pomôže skolaudovať stavbu. Navrhuje, že zadarmo spracuje projekt
z enviromentálnych zdrojov na odvodnenie rigolov.
Poslanec Hroboň – pokiaľ sa problémy s projektom nedoriešia, je potrebné s ďalším projektom počkať.
Treba zvolať verejnú schôdzu občanov, kde sa problém vysvetlí.
Starosta obce – OcZ po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, už žiadne čiastkové zmluvy
neschvaľuje, ani výber dodávateľa, ktorý bol vybraný verejným obstarávaním - do toho už obec nemôže
nezasahovať. Realizácia lávky šla ohlásením, nevyžadovala stavebné konanie. Potom do toho vstúpila
Správa ciest. Dodatok k pôvodnej zmluve prišiel po roku, keď už nebola možnosť zasiahnuť do zmeny
termínu.
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Ing. Dušan Faix – firma BBF zrealizovala lávku podľa projektu. Správa ciest po zameraní zistila, že
cesta nemá potrebnú šírku, nebola to chyba firmy BBF. Už k projektu chýbalo vyjadrenie dotknutého
orgánu, ktorý prišiel až po zrealizovaní lávky. Do konca februára pripraví podklady pre kolaudáciu.
5. Schválenie Dodatku č. 1 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov s TS
Mesta Svit
Starosta informoval prítomných o dodatku ku zmluve na rok 2013.
Poslanci nemali ku dodatku k zmluve námietky.
Poslanci dodatok jednohlasne schválili.
6. Schválenie Dodatku č. 2 ku Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/
odpadov s TS Mesta Svit
Starosta informoval prítomných o dodatku ku zmluve na nebezpečný odpad.
Poslanci nemali ku dodatku pripomienky.
Poslanci dodatok jednohlasne schválili.
7. Schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Starosta informoval prítomných o zmluve, týka sa poskytnutia audítorských služieb Ing. Máriou
Kyselovou.
Poslanci nemali ku zmluve pripomienky.
Poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
8. VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej
Obcou Gerlachov
Starosta informoval, že VZN bolo zverejnené v zmysle zákona bez pripomienok občanov. Zohľadnili sa
pripomienky kontrolórky obce.
Poslanci VZN schválili jednohlasne.
9. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2012
Starosta oznámil, že správa bola poslancom predložená v predstihu. Nemali k nej pripomienky.
Poslanci zobrali správu na vedomie.

10. Schválenie textu kroniky za rok 2011
Starosta oznámil, že text kroniky bol poslancom doručený v predstihu a nemali k nemu pripomienky.
Drobné pripomienky, ktoré mal, odstránil spolu s kronikárkou.
Poslanci text kroniky jednohlasne schválili.
11. Rozpočet na rok 2013
Starosta oznámil, že návrh finančného a programového rozpočtu bol prejednaný na pracovnom
zasadnutí OcZ a zverejnený na úradnej tabuli v zmysle zákona.
Ekonómka obce vysvetlila niektoré finančné položky. Rozpočet vychádza z príjmu z podielových daní,
ktorý bol zverejnený vo výške 183 tis. €, ale je potrebné rátať s tým, že asi v tejto výške nám nebudú
poskytnuté. Ďalším zvýšeným príjmom oproti minulému roku sa ráta za daň z nehnuteľnosti z dôvodu
zvyšovanie niektorých sadzieb. Navýšené bolo stočné z dôvodu, že hotelu Hubert skončila úľava na
poplatku. Výdavky sledujú približne minuloročnú úroveň. Pribudla položka splácanie úveru vo výške 2500,€ mesačne. Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 3000,- € na financovanie spoluúčasti pri
rekonštrukcii ČOV. V zmysle zákona je vypracovaný aj programový rozpočet.
Starosta prečítal doručené Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce
Gerlachov na roky 2013-2015. Návrh rozpočtu je v súlade so všetkými platnými zákonmi, bol zverejnený
v zákonnej lehote, rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu, je zostavený v programe a je navrhnutý ako
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vyrovnaný. Hlavná kontrolórka odporúča návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť a roky 2014-2015 zobrať na
vedomie.
Poslanec Hroboň – chce ponížiť niektoré položky rozpočtu, aby sa rýchlejšie splatil úver. Navrhuje
znížiť odmeny poslancom o 500,- €.
Poslanec Nikerle – predniesol poslanecký návrh na zníženie finančných prostriedkov vo výške 6.000,- €
z položky funkčného platu, príspevky do poisťovní o 2000,- €, palivo pevné o 1000,- € a údržba budov
o 1000,- € a presunúť ich na splácanie úveru.
Starosta dal o návrhu poslanca Nikerleho hlasovať.
Zdržali sa poslanci Bujnovský, Homola a poslankyňa Kyčinová, ostatní štyria boli za.
Ďalej dal hlasovať o návrhu poslanca Hroboňa.
Zdržali sa poslanec Homola a poslankyňa Kičinová, ostatní piati boli za.
12. Rôzne
Starosta prečítal Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, v ktorej poskytuje súhrnnú
informáciu o činnosti. Obec obdržala od Rímsko-katolíckej cirkvi Batizovce list so súhlasom k obnove
pôdorysu kostola Povýšenia sv. kríža, ktorý sa nachádza v našej obci. Ďalej obec obdržala cenové ponuky na
vydanie monografie od piatich vydavateľov. Na pracovnom zasadnutí sa vybrali do užšieho kruhu dve
ponuky Univerzum Prešov a Igor Bobák. Navrhol plán zasadnutí na 21.3., 2.5. a 13.6.
Ekonómka obce informovala poslancov o Rozpočtovom opatrení č.1/2012, ktoré urobil starosta obce
a o Oznámení č. 2/2012 o úprave rozpočtu s kódom zdroja 111, 11T1 a 11T2.
13. Diskusia
Diskusia bola vynechaná.
14. Návrh na uznesenie
Poslanec Nikerle prečítal uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 21,20 hod.

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Mgr. Ján Hroboň
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