Uznesenie č. 7/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 14.11.2013
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola , Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomní: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Zmluvu o audítorských službách – audit účtovnej závierky,
Prítomní: 6

b)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Zmluvu o audítorských službách – audit konsolidovanej účtovnej závierky,
Prítomní: 6

c)

Za: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

cenu jedného výtlačku knihy Gerlachov a Tatranská Polianka na 18,- €,
Prítomní: 7

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Neprítomní: 0

2. ukladá :
a) obecnému úradu zaslať list p. Petrovi Slávikovi, ohľadom riešenia ďalšieho pokračovania
nájomného vzťahu na bytové priestory,

3. berie na vedomie:
a) Oznámenie č. 6 o úprave rozpočtu,
b) informáciu zo zasadnutia rady školy,

4. odkladá:
a) schvaľovanie predaja pozemku pre p. Vladimíra Čonku, Nová 145, Gerlachov na zasadnutie v termíne až
po doložení požadovaných materiálov.

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 7/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 11. 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. Zmluva o audítorských službách – audit účtovnej závierky
5. Zmluva o audítorských službách – audit konsolidovanej účtovnej závierky
6. Stanovenie ceny za jeden výtlačok knihy „Gerlachov a Tatranská Polianka“
7. Predaj pozemku pre pána Vladimíra Čonku, Nová 145, Gerlachov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
5. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Hlavná kontrolórka a poslankyňa Faixová boli neprítomné.
Všetci prítomní schválili program jednohlasne.
6. 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 Bujnovský a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie
poslanci Homola a Nikerle, do mandátovej komisie poslanci Hroboň a Rusnák.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
7. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 3/2012 bod 3. c) zostáva v plnení. V poslednom zastupiteľstve bol návrh na zameranie
celej Lúčnej ulice na odkanalizovanie rodinných domov. Starosta rozprával s projektantom Ing. Králikom,
ktorý predložil návrh ceny za projekčné práce pre hornú časť Lúčnej ulice vo výške 870,- €. Projekčné práce
pre celú ulicu by sa museli riešiť verejným obstarávaním. Materiály na územné konanie už sú pripravené.
8. Zmluva o audítorských službách – audit účtovnej závierky
Starosta oznámil, že zmluva sa oproti minulému roku nemení aj cena zostáva rovnaká ako v minulom
roku.
Prítomní šiesti poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
9. Zmluva o audítorských službách – audit konsolidovanej účtovnej závierky
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Starosta oznámil. že zmluva sa oproti minulému roku nemení a cena zostáva rovnaká ako v minulom
roku.
Prítomní šiesti poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
10. Stanovenie ceny za jeden výtlačok knihy „Gerlachov a Tatranská Polianka“
Starosta informoval, že cenu je potrebné odsúhlasiť na zastupiteľstve, aby sa kniha mohla predávať.
Spracovanie knihy stálo 7122,92 €, tlač knihy 7590,- €. Je vytlačených tisíc kníh. Každý zo spracovateľov
má nárok v zmysle zmluvy na desať kníh. Desať kníh dostal okresný archív. Ďalších desať kníh je povinnosť
zaslať v zmysle zákona o povinných výtlačkoch. Niekoľko výtlačkov sa bude poskytovať okolitým obciam
a pozvaným hosťom, ktorí sa zúčastnia inaugurácie knihy.
Poslanec Nikerle navrhuje 25,- € za výtlačok a zľavu 10,- € na jedno súpisné číslo v Gerlachove.
Poslankyňa Faixová navrhuje 20,- € za výtlačok.
Poslanec Homola navrhuje 18,- € za výtlačok.
Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Nikerleho. Za bol jeden poslanec, piati poslanci boli proti
a jeden nehlasoval.
Starosta dal hlasovať za návrh poslankyne Faixovej. Za bol jeden poslanec, štyria poslanci boli proti
a dvaja sa zdržali hlasovania.
Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Homolu. Za boli piati poslanci a dvaja poslanci sa zdržali.
Poslanci schválili cenu za jeden výtlačok vo výške 18,- €.
11. Predaj pozemku pre pána Vladimíra Čonku, Nová 145, Gerlachov
Starosta informoval o žiadosti pána Čonku o odkúpení pozemku. Je to úzky pás pozemku medzi dvoma
zastavanými plochami vo výmere 42 m2. Obec môže predávať pozemok v zmysle zákona z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Žiadateľ nedodal všetky materiály potrebné k odkúpeniu pozemku. Na základe zistených
skutočností sú rozdiely vo výmere, žiadateľ si musí dať pozemok zamerať. Starosta navrhuje, aby sa predaj
pozemku z týchto dôvodov presunul do nového roku.
12. Rôzne
Starosta informoval o pripravovanej inaugurácii knihy, ktorá sa bude konať 30.11.2013 o 17.00 hod. v
Sanatóriu Dr. Guhra na Tatranskej Polianke. Sú pozvaní primátori a starostovia okolitých obcí, kolektív
zhotoviteľov, vydavateľov, predstavitelia firiem na území obce, organizácií a cirkví na území obce a bývalí
starostovia obce. Spolu asi štyridsať ľudí. Oficiálna časť bude v priestoroch kina, je pripravený kultúrny
program. Doprava bude zabezpečená kyvadlovo obecnými autami.
Starosta ďalej informoval, že kolaudácia ČOV bude 26.11.2013 za prítomnosti pracovníkov životného
prostredia. Podal informáciu o nákladoch obce za komunálny odpad. Z reciklačného fondu je prísľub
príspevku 400,- €. Poslanci nezvyšujú cenu za komunálny odpad na rok 2014. Ďalej informoval o vymáhaní
nedoplatku na daniach a poplatkoch firmy Gepark. Informoval, že končí nájomná zmluva pánovi Petrovi
Slávikovi a obci dlží za nájom. Obecný úrad predložil poslancom návrh, aby sa pán Slávik dostavil na
obecný úrad za účelom ďalšieho pokračovania nájomného vzťahu.
Na zasadnutí ZMOSu bola podaná informácia, že niektoré projekty ROP obcí neboli kryté financiami
a jedná z možností na to, aby sme dostali peniaze za revitalizáciu obce je súdny spor so štátom. Sú obce,
ktoré tento spor vyhrali.
Poslanec Nikerle navrhuje nájsť právnika, ktorý má s týmto sporom skúsenosti.
Poslanec Hroboň navrhuje ešte poslať odvolanie a súdny spor stojí za riziko. Zisťoval si cenové relácie
za bránu na cintoríne kovaná štvormetrová v cene 1600,- €. Ďalej informoval o zasadnutí rady školy. Rada
zvolila novú predsedníčku pani Klimčákovú. Pochválil hospodárenie školy.
Starosta – brána musí byť urobená zvlášť pre motorové vozidlá a zvlášť pre peších. Na budove školy je
ešte potrebné vymeniť jedenásť okien a vchodové dvere.
13. Diskusia
Ekonómka obce predložila poslancom Oznámenie č. 6 o úprave rozpočtu s kódom zdroja 111, ktoré
rieši v príjmovej aj výdajovej časti dotáciu na voľby a dotáciu na 5 % zvýšenie miezd nepedagogickým
zamestnancom školy.
Starosta podal informáciu z jednania s riaditeľom správy ciest VÚC. Prísľub riaditeľa je, že zvodidlá
budú riešiť koncom decembra.
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14. Návrh na uznesenie
Poslanec Nikerle prečítal návrh na uznesenie.
Prítomní poslanci návrh schválili jednohlasne.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.15 hod.

Overovatelia: Peter Bujnovský
Alena Kičinová
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Ing. Michal Ryša
starosta obce
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