Uznesenia zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 01.12.2016
Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o dielo s firmou Stavtech BB s.r.o. na stavebné práce
„Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna – Družstevná“.
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o dielo s firmou Ekoservis Slovensko s.r.o. na
prevádzkovanie ČOV.
Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb osvetlenia s firmou VSD, a.s. Košice.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (Ing. Ľ. Nikerle, M. Nikerle)

Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytnutí príspevku na CVČ – Mestu Svit vo výške
50,- €/dieťa/rok kalendárny.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (Ing. Ľ. Nikerle, M. Nikerle)

Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2017
TJ TATRAN Gerlachov - lyžiarske preteky
TJ TATRAN Gerlachov - preteky na kolieskových lyžiach
TJ TATRAN Gerlachov - futbalový turnaj
OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu Gerlach
OZ Návraty Gerlachov - kvetinová výzdoba
Prítomní: 7

Za: 6

Uznesenia zo zasadnutia č. 5/2016

1000,- €
400,- €
400,- €
1000,- €
100,- €

Nehlasoval: 1 (M. Nikerle)
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Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č. 5/2016 a 6/2016 o úprave rozpočtu a Rozpočtové
opatrenie č. 3/2016 – starosta.
Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2016.
Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 3. Q. 2016.
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v hodnote 745,59 €.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku pre ZŠ s MŠ v hodnote 1 751,39 €.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
s firmou Brantner Poprad s.r.o.
Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu stočného 0,45 € / m3 od 1.1.2017.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancovi Ľ. Nikerlemu 400,- € a ostatným poslancom po 100,-€.
Prítomní: 7

Za: 6

Overovatelia: Alena Kičinová

Zdržal sa: Ľ. Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Michal Nikerle

Uznesenia zo zasadnutia č. 5/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 5/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 01. 12. 2016 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

15
7
1
0
0
1
6

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o dielo s firmou Stavtech BB s.r.o. na stavebné práce „Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna –
Družstevná
5. Zmluva o dielo s firmou Ekoservis Slovensko s.r.o. na prevádzkovanie ČOV
6. Zmluva o poskytovaní služieb osvetlenia s firmou VSD, a.s. Košice
7. Zmluva o poskytnutí príspevku na CVČ – Mesto Svit
8. Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov
9. Dotácie z rozpočtu obce
10. Oznámenie č. 5/2016, Rozpočtové opatrenie starosta č. 3/2016, Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
11. Čerpanie rozpočtu za 3. Q. 2016
12. Vyradenie majetku obce
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia. Neprítomní boli
poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle a hlavná kontrolórka obce.
Všetci prítomní poslanci program schválili jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice bola navrhnutá poslankyňa Kičinová a poslanec M. Nikerle, do mandátovej komisie
poslankyne Faixová a Rajčáková do návrhovej komisie poslanci Homola a Rusnák.
Prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne. Poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle boli neprítomní.

3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného zasadnutia neboli žiadne úlohy.
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4. Zmluva o dielo s firmou Stavtech BB s.r.o. na stavebné práce „Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna
– Družstevná
Starosta oznámil, že bola podaná žiadosť na Eenvironmentálny fond na stavbu kanalizácie, projekt bol
už rozpracovaný, verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác robila firma z Banskej Bystrice.
Poslanci zmluvu zobrali na vedomie. Poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle boli neprítomní.
5. Zmluva o dielo s firmou Ekoservis Slovensko s.r.o. na prevádzkovanie ČOV
Bola ukončená zmluva s firmou Ekospol, a.s., Žilina, ktorá prevádzkovala ČOV. Čistička nespĺňala
normy ani po rekonštrukcii a firma Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slávkov je ešte aj lacnejšia.
Poslanci zmluvu zobrali na vedomie. Poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle boli neprítomní.
6. Zmluva o poskytovaní služieb osvetlenia s firmou VSD, a.s. Košice
Zmluva bola schválená v lete. Do zmluvy sa doplnili požiadavky zo strany obce.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, či stĺpy sú naše a či je potrebná oprava stĺpov.
Starosta povedal, že stĺpy patria VSD, je potrebný len ich náter a zlomený stĺp pri okáloch je potrebné
vymeniť.
Prítomní poslanci zmluvu schválili jednohlasne. Poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle boli neprítomní.
7. Zmluva o poskytnutí príspevku na CVČ – Mesto Svit
Starosta informoval, že príspevok v minulom roku bol na žiaka 50,- € na kalendárny rok.
Poslanec Homola povedal, že na pracovnom zasadnutí sa poslanci dohodli na sume 50,- €, preto
navrhuje zmluvu v tejto výške schváliť.
Prítomní poslanci zmluvu schválili jednohlasne. Poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle boli neprítomní.
8. Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov

Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k dodatku VZN.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, akým spôsobom sa kontroluje počet ubytovaných hostí.
Ekonómka podal a informáciu, že sa hotel Hubert predkladá oznámenie a ostatným sa
kontroluje kniha ubytovaných.
Poslanci schválili dodatok k VZN jednohlasne.
9. Dotácie z rozpočtu obce
Starosta predniesol žiadosti o príspevok občianskych združení od TJ TATRAN Gerlachov lyžiarske preteky 1000,- €, TJ TATRAN Gerlachov - preteky na kolieskových lyžiach 400,- €,TJ TATRAN
Gerlachov - futbalový turnaj
400,- €, OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu Gerlach
1000,- €,
OZ Návraty Gerlachov - kvetinová výzdoba 100,- €.
Poslanci dotácie schválili. Poslanec M. Nikerle nehlasoval.
10. Oznámenie č. 5/2016, Rozpočtové opatrenie starosta č. 3/2016, Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Ekonómka oboznámila prítomných s Oznámeniami o úprave rozpočtu a Rozpočtovými opatreniami.
Celkový rozpočet obce sa zvýši na sumu 682.789,80 €.
Poslanec M. Nikerle sa pýta, či presun finančných prostriedkov na zateplenie budovy bol zrealizovaný,
alebo sa bude realizovať.
Ekonómka – finančné prostriedky na zateplenie už boli použité.
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 4/2016. Poslanec M. Nikerle bol proti.
Poslanci zobrali na vedomie Oznámenie č. 5/2016, Oznámenie č. 6/2016, Rozpočtové opatrenie starosta
č. 3/2016.
11. Čerpanie rozpočtu za 3. Q. 2016
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Ekonómka oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu na tri štvrťroky 2016. Bežné príjmy boli plnené
na 78 % a bežné výdavky boli čerpané na 65 %.
Poslanci zobrali čerpanie rozpočtu na vedomie.
12. Vyradenie majetku obce
Starosta obce prečítal menný zoznam vyraďovacej komisie.
Ekonómka obce oboznámila prítomných, že majetok obce na vyradenie v hodnote 745,59 €. Jedná sa
hlavne o starý nábytok z roku 1983.
Poslanci vyradenie majetku obce schválili jednohlasne.
Ďalej predniesla návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ vo výške 1.751,39 €.
Poslankyňa Kičinová informovala, že majetok navrhnutý na vyradenie je starý a nepoužiteľný.
Poslanci vyradenie majetku školy schválili jednohlasne.
13. Rôzne
Starosta oboznámil prítomných so zmluvou s firmou Brantner Poprad na odvoz komunálneho odpadu.
Bola vybratá z troch ponúk s najnižšou cenou. Zmluva je podpísaná na 9 mesiacov.
Poslankyňa Rajčáková prečo nebola oslovená firma Technické služby Svit na predloženie ponuky.
Starosta povedal, že Technické služby Svit sa dostávajú z dlhov, v budúcnosti môžu byť oslovené.
Poslanec Ľ. Nikerle súhlasí s názorom poslankyne Rajčákovej. Pýta sa, kto vyhodnocoval ponuky,
poslanci neboli oboznámení, že sa zmluva podpisuje.
Starosta povedal, že bol tam on, poslanec Rastislav Rusnák a člen stavebnej komisie Ján Rusnák ml.
Poslankyňa Rajčáková povedala, že často sa stáva, že poslanci nie sú oboznámení s podpisovanými
zmluvami.
Starosta povedal, že musí prihliadať na komplexnosť služieb, ktoré sú dôležité pre obec. Neurobil nič
protizákonné. Niektoré zmluvy sú v kompetencii starostu obce.
Poslanci zobrali podpísanú zmluvu na vedomie.
Starosta predniesol informáciu, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil maximálnu cenu
stočného 0,4673 € a tiež sa bude vyberať fixná cena za pripojenie na kanalizáciu vo výške 5,-€. Navrhuje
schváliť výšku stočného 0,45 €.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Starosta podal informáciu o vytvorení občianskeho združenia okolitých obcí s členským príspevkom
ročne 100,- €, aby sa mohlo žiadať o financie na kultúrne akcie.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, ako dopadlo členstvo v Pro Tatry.
Starosta povedal, že finančný príspevok združenie dostane, ale ešte to nie je vyjasnené. Ďalej navrhuje
odmenu poslancom za prácu, a to Ľ. Nikerlemu 400,- € a ostatným poslancom po 100,- €.
Poslanci tento návrh schválili. Poslanec Ľ. Nikerle sa zdržal hlasovania.
Poslanec Ľ. Nikerle sa pýta, či sú splnené úlohy z auditu. Čo s drevom pri obecnom úrade, či sa počíta
s financiami na detské ihrisko.
Ekonómka informovala, že smernice boli spracované.
Starosta navrhuje drevo odpredať za hodnotu, za ktorú sa zakúpilo. Na detské ihrisko treba najskôr
vybrať lokalitu.
Poslankyňa Faixová chce vyčleniť finančné prostriedky na obecný ples.
Poslanec M. Nikerle mal výhrady voči zmluve s VSD, neboli doplnené údaje, ktoré požadoval.
výhodnejšie bolo financovanie verejného osvetlenia cez fondy. V návrhu rozpočtu sú financie v kapitálovej
časti rozptýlené a na cestu a inžinierske siete na Novej ulici je veľmi mala čiastka.
14. Diskusia
Občania zo severnej časti Družstevnej ulice sa hromadne sťažovali na pána Šarana, ktorý vykupuje
pozemky pod miestnou komunikáciou. Pozemky pod cestou nie sú ešte vysporiadané a majú s ním aj
susedské spory. Navrhujú, aby obec riešila pozemky pod miestnymi komunikáciami.
Starosta prisľúbil že sa touto problematikou bude s poslancami zaoberať.
Poslankyňa Rajčáková chce doplniť zrkadlá na križovatke, ako je vyriešená zimná údržba ciest.
Starosta povedal, že je potrebné dokúpiť ešte dva zrkadlá, zimná údržba je vyriešená, v prenájme je
traktor. PD Tatran Gerlachov z kapacitných dôvodov nemôže zabezpečovať zimnú údržbu, ale v kritických
situáciách prisľúbili pomoc. Zimná údržba bude drahšia.
Uznesenia zo zasadnutia č. 5/2016
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15. Uznesenie
Poslanec Rusnák prečítal uznesenia.
16. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia: Alena Kičinová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Michal Nikerle
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