Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 19.04.2017
Prítomní: (6) JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Ing.
Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Michal Nikerle
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Gerlachov
tajným hlasovaním.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove volí členov volebnej komisie na vykonanie voľby hlavného kontrolóra
Obce Gerlachov – Lenka Faixová, Ľubomír Nikerle, Jozef Homola.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie výsledky voľby hlavného kontrolóra Obce Gerlachov,
kde za hlavného kontrolóra Obce Gerlachov bola zvolené Ing. Veronika Hoffmannová.
Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje v zmysle § 16 odst. 10 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záverečný účet
Obce Gerlachov za rok 2016 s výrokom - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Prítomní: 6

Za: 5

Zdržal sa: 1 (Ľ. Rajčáková)

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje v zmysle § 15 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie prebytku
v sume 56.649,64 € na tvorbu rezervného fondu.
Prítomní: 6

Za: 5

Zdržal sa: 1 (Ľ. Rajčáková)

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu Obce Gerlachov za rok 2016.
Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – starosta
a Oznámenie č. 2/2017 o úprave rozpočtu.
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Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove neschvaľuje žiadosť MUDr. Ivety Maťašovej o odpredaj obecnej
parcely KN E č. 256/1 o rozlohe 212 m2.
Prítomní: 6

Za: 3 (R. Rusnák, A. Kičinová, L. Faixová)
Zdržali sa: 2 (J. Homola, Ľ. Rajčáková)

Proti: 1 (Ľ. Nikerle)
Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje starostovi obce v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšený mesačný plat plat o 18 % od 1.5.2017.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje návrh na vyradenie majetku obce Gerlachov v hodnote
1.503,91 €.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: 1 (M. Nikerle)

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 2/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 04. 2017 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

11
6
1
0
1 (M. Nikerle)
1
3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Gerlachov
5. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2016
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - starosta a Oznámenie č.2/2017 o úprave rozpočtu
7. Žiadosť MUDr. Ivety Maťašovej
8. Plat starostu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky. Poslanec M. Nikerle a poslankyňa Ľ. Rajčáková boli neprítomní.
Všetci prítomní poslanci schválili program 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 boli navrhnutí poslanci Ľ. Nikerle a R. Rusnák, do návrhovej komisie poslankyňa A.
Kičinová a poslanec J. Homola, do mandátovej komisie poslankyňa L. Faixová a Ľ. Rajčáková.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Gerlachov
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Starosta oznámil, že obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 2/2017 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra na
deň 19.4.2017 a na pracovnej porade poslancov konanej dňa12.4.2017 sa dohodli na tajnom hlasovaní
o voľbe hlavného kontrolóra. Podal návrh na tajné hlasovanie.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
Starosta podal návrh členov komisie na voľbu hlavného kontrolóra v zložení – L. Faixová, Ľ. Nikerle
a J. Homola.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný.
Voľby hlavného kontrolóra riadili členovia komisie, prevzali obálky s prihláškami kandidátov.
V stanovenom termíne boli doručené tri prihlášky od Ing. Martiny Brezinovej, Ing. Veroniky Hoffmannovej
a Ing. Vladimíra Matfiaka. Po posúdení doručených prihlášok, komisia skonštatovala, že všetci kandidáti
splnili požadované podmienky.
Komisia vyzvala prítomnú Ing. Hoffmannovú aby sa prezentovala.
Ing. Hoffmannová uviedla, že od roku 2016 pracuje ako hlavná kontrolórka v Obci Spišský Štvrtok
a predtým pracovala aj v Obci Slovenská Ves a Výborná.
Poslanci tajným hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov odovzdali hlasy jednotlivým
kandidátom. Ing. Martina Brezinová dostala jeden hlas, Ing. Veronika Hoffmannová dostala päť hlasov
a Ing. Vladimír Matfiak nula hlasov.
Komisia oznámila, že za hlavného kontrolóra bola zvolená Ing. Veronika Hoffmannová s piatimi
hlasmi.
Prítomní šiesti poslanci túto voľbu vzali na vedomie. Poslanec M. Nikerle bol neprítomný
5. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2016
Ekonómka obce predniesla správu k Záverečnému účtu za rok 2016. Skonštatovala, že príjmy obce boli
naplnené do výšky 634.598,19 €, to je na 92 % a výdavky obce boli čerpané vo výške 577.948,55, to je na 84
% oproti rozpočtu. Obec uzavrela hospodárenie v roku 2016 s prebytkom vo výške 56.649,64 €, ktorý
navrhuje previesť do rezervného fondu.
Starosta obce predniesol stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016,
v ktorom odporúča záverečný účet obce schváliť bez výhrad.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková sa informovala o dlhu firmy KlaPe a úhradách na dani z ubytovania.
Ekonómka povedala, že dlh na dani z ubytovania je splatený, ale za stočné stále narastá.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby úspory nešli na účet rezervného fondu, ale na splátku úveru.
Starosta informoval, že ak obec chce čerpať granty z eurofondov, tak sa zisťuje aj to, či obec je
sebestačná a dokáže pokryť výdavky aj z vlastných zdrojov a je to na poslancoch, aby sa s časťou pokryli aj
splátky úveru.
Piati poslanci Záverečný účet Obce Gerlachov schválili bez výhrad. Poslankyňa Ľ. Rajčáková sa zdržala
hlasovania.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - starosta a Oznámenie č.2/2017 o úprave rozpočtu
Starosta oznámil, že poslanci dostali materiály už skôr a prerokovali ich na pracovnom stretnutí.
Prítomní poslanci Rozpočtové oznámenie č. 1/2017 - starosta a Oznámenie č. 2/2017 vzali na vedomie.
7. Žiadosť MUDr. Ivety Maťašovej
Starosta prečítal žiadosť - opätovné podanie o odkúpenie obecnej parcely KN-E č. 256/1 o rozlohe 212
m2 za účelom oplotenia, ktorá bola podaná včas a poslanci mali možnosť sa s ňou oboznámiť ešte na
pracovnom stretnutí.
MUDr. Maťašová predložila katastrálnu mapu s vyjadrením dôvodu, že o pozemok sa stará, kosí
opatruje a potrebuje si postaviť oplotenie. Chce odkúpiť pozemok, ktorý zasahuje do cesty menej ako
susedné pozemky.
Pán Pavol Ilavský informoval, že MUDr. Maťašová sa už od roku 2008 sa snaží o sceľovanie tohto
pozemku a žiada aby sa jej vyhovelo, mala veľké problémy pri vykupovaní pozemkov.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že ak obec predá pozemky pri ceste, môže byť problém pri ukladaní
inžinierskych sietí cez súkromné pozemky.
Poslanec J. Homola podal informáciu, že pozemky sa nebudú predávať, kým nebude schválené VZN
o predaji pozemkov
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Poslankyňa Ľ. Rajčáková povedala, že obec vlastní málo pozemkov, cesta v tejto lokalite nie je ešte
vytýčená.
Poslanec R. Rusnák sa vyjadril, že obec nebude mať z toho nikdy úžitok a navrhuje predať.
Starosta povedal, že ak by sa pozemok predal je problém so stanovením ceny, musela by sa stanoviť
súdnoznaleckým posudkom alebo prijatím VZN o predaji obecných pozemkov. Dal hlasovať za žiadosť
o dokúpenie parcely.
Za boli poslankyne L. Faixová a A. Kičinová a poslanec R. Rusnák, proti bol poslanec Ľ. Nikerle a
zdržali sa poslanec J. Homola a Ľ. Rajčáková.
Žiadosť nebola schválená.
8. Plat starostu
Starosta informoval, že plat starostu sa má schvaľovať na percentá. Priemerná mesačná mzda
v národnom hospodárstve za rok 2019 bola 912,- €, násobok v zmysle zákona je 1,65, čo je zákonný nárok
a obecné zastupiteľstvo môže zvýšiť plat až o 70 %.
Poslanci sa poradili o výške platu. Každý z poslancov navrhol percentuálne navýšenie. V priemere to
bolo 18 % s platnosťou od 1.5.2017.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za zvýšenie platu starostu o 18%.
9. Rôzne
Starosta prečítal návrh vyraďovacej komisie na vyradenie majetku v hodnote 1.503,91 €.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Starosta predložil na prerokovanie výstavbu detského ihriska. Lokalita pri Grajciari by mohla
vyhovovať, je potrebné jeden pozemok vykúpiť a na druhom ešte prebehne dedičské konanie. Urobiť
prieskum aj pri bytovke.
Poslanec J. Homola sa pýta na cenovú ponuku.
Starosta odpovedal, že ponuka bude v najbližších dňoch doručená. Sú výzvy na detské ihrisko a aj na
viacúčelové ihrisko, ale boli veľmi predražené. Podal informáciu o schválení dotácie na kanalizáciu ulice
Družstevnej vo výške 70 tisíc eur s 5 % použitím vlastných zdrojov vo výške 3.684,22 €. Urobil sa dodatok
zmluvy, ktorou sa vylúčilo asfaltovanie, aby sa znížil pôvodný rozpočet na 83 tisíc eur. Termín začatia
výstavby je júl – august. V obci prebieha výstavba kamerového systému. Je potrebné obnoviť zariadenie
v zasadačke, zakúpiť nové stoly, stoličky a zvážiť sociálne zariadenie na obecnom úrade. Navrhuje urobiť
nové sociálne zariadenie na medziposchodí a dole by sa presťahovali sklady. V starých priestoroch je nízky
strop a je problém s kanalizáciou. Pódium by sa dalo zabetónovať. Na cintoríne je potrebné opraviť márnicu,
ktorá by slúžila na skladovanie materiálu a vybudovať jednoduchú stavbu, priestor na pietne zhromaždenie.
Dostali sme žľaby darom od občana obce, ktoré sa uložia popri oplotení cintorína. Je potrebné riešiť aj
parkovisko pri cintoríne aj kvôli kontajnerom. Pre osvetlenie cintorína tam musí byť potiahnutá elektrika.
Náklady celkom na osvetlenie by boli vo výške asi 5 tisíc eur. Ku stavbe kanalizácie na ulici Novej je
žiadosť od pána B. Čuchrana o výstavbu cesty a zabezpečenie inžinierskych sietí. Zatiaľ je v pláne prvá
etapa stavby tam, kde sú pozemky a na jeden pozemok je vecné bremeno. Na ďalších parcelách je 21
vlastníkov. V predchádzajúcich rokoch nebol záujem vlastníkov na vybudovanie cesty po záhradkách.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková navrhuje znovu skúsiť zistiť záujem u všetkých vlastníkov o výstavbu cesty.
Starosta informoval, že sa bude pokračovať v prvej etape výstavby kanalizácie a začne s oslovovaním
vlastníkov pozemkov a vykupovaním, pokiaľ bude záujem. Ďalej je problém s upchatou kanalizáciou,
pretláčanie nepomáha a bude potrebné zavolať kameru. Čistička nemá v poriadku mernú šachtu, nová
ponuka je na 4800,- €. Zatiaľ ČOV v skúšobnej prevádzke a chce žiadať Environmentálny fond o dotáciu na
ďalšiu rekonštrukciu.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby obecný úrad oboznámil občanov SMS správou o tom, že do
kanalizácie sa nehádžu vlhčené utierky a oleje.
Starosta súhlasí a dokladá, že ani dažďová voda nepatrí do kanalizácie, ani vývody z rín obytných
domov.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková sa pýta na dôvod zmeny webovej stránky a či sa dá nejako ovplyvniť
poplátané cesty.
Starosta chcel stránku obnoviť a je to v jeho rozhodnutí. Na opravu - dostal pokyn, že je potrebné tlačiť
na VÚC, ktorý o tom rozhoduje, tohto roku asi nie.
Poslankyňa L. Faixová s pýta, ako stojí sceľovanie pozemkov a ako pokračuje vymáhanie dlhu
s Hubertom.
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Starosta povedal, že máme záujem, aby sa to ukončilo a sme v spoločnom rokovaní s ministerstvom.
Ohľadom dlhu bude mať stretnutie.
Poslanec Ľ. Nikerle dáva úlohu, zistiť do budúceho zasadnutia stav kroniky.
Poslankyňa Ľ. Rajčáková sa pýta v akom stave je opatrovateľská služba a ako obec rieši bioodpad.
Starosta povedal, že bioodpad by mal smerovať do zberného dvora, ale obec na to nemá priestory.
Ak by sa urobila dohoda s družstvom, že v určitý čas by si ľudia mohli bioodpad tam vyviesť
v stanovenom termíne a zamestnanec obce by to kontroloval, aby vyvážaný skutočne len bioodpad. Čo sa
týka opatrovateľskej služby, tak sa už niekoľko prípadov vybavovalo, ale zatiaľ bez zaťaženia obce.
10. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
11. Uznesenie
Poslankyňa A. Kičinová prečítala schválené uznesenie.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.10 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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