Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 27.04.2016
Prítomní: (6) Mgr. Lenka Faixová , Jozef Homola, , Ing. Ľubomír Nikerle, Michal Nikerle, Ing.
Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Alena Kičinová

Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytnutí príspevku z rozpočtu Obce Gerlachov - CVČ vo
výške 50,- Eur/dieťa/rok kalendárny.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: (Homola, Kičinová)

Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje názov novej ulice, ktorá začína od štátnej cesty oproti hlavej brány
PD Tatran Gerlachov v smere severo-západ s názvom Športová.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2016 o označovaní ulíc a
iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Gerlachov s tým, že zoznam ulíc sa
doplní o názov novej ulice Športová.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomn:ý (Kičinová)

Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č. 2/2016 a RO č. 1/2016-starosta.
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 1/2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Gerlachov za rok 2015.
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2/2016 k Vnútornej smernici o financovaní stravovacích
podmienok starostu obce a zamestnancov obce Gerlachov.
Prítomní: 6

Za: 6

Uznesenia zo zasadnutia č. 2/2016
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Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie majetku – rozhlasová ústredňa v celkovej
hodnote 695,78 €.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora k účtovnej závierke za r. 2015.
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje oceňovaciu komisiu v zložení: predseda: Jozef Homola, členovia:
Rastislav Rusnák, Katarína Nikerlová.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Slavomíry Raškovič o povolenie čiastkovej zmeny
územného plánu obce Gerlachov do kategórie plôch individuálnej bytovej výstavby pre parcely
č.495/1, 495/2 a 495/3 s tým, že celý proces obstarávania a realizácie, ako aj finančné krytie si
zabezpečí vo vlastnej réžii.
Prítomní: 6
Za: 6
Neprítomný: (Kičinová)
Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu v termíne do 30.6.2016 zabezpečiť vypratanie
školského bytu.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu aby postúpil pohľadávky firmy KlaPe, s.r.o. na
daňovú exekúciu v termíne do 31.5.2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zaslať občanom informačný list o nakladaní
s odpadmi do 31.5.2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zaslať upozornenie o dokončení úpravy cesty po
prekopávke p. Frankovi a p. Pavlíkovej na ulici Nová v termíne do 31.5.2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Kičinová)

Overovatelia: Michal Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
Uznesenia zo zasadnutia č. 2/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 04. 2016 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
6
1
0
1 (Kičinová)
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce - CVČ
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb na území obce Gerlachov
6. Oznámenie č. 2/2016, RO starosta 1/2016 a RO č. 1/2016
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za r. 2015
8. Dodatok č. 2/2016 k Vnútornej smernici o financovaní stravovacích podmienok starostu obce
a zamestnancov
9. Návrh na vyradenie majetku – rozhlasová ústredňa
10. Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2015
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Poslanec Ľ. Nikele navrhol zmenu v bode č. 8 aby názov dodatku bol číslovaný podľa poradia s to
Dodatok č. 2/2016.
Všetci prítomní poslanci schválili program so zmenou jednohlasne. Poslankyne Faixová, Kičinová
a poslanec Homola boli neprítomní.
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 M. Nikerle a Rusnák, do návrhovej komisie poslankyne
Faixová a Rajčáková, do mandátovej komisie poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle.
Poslanec Homola a poslankyňa Kičinová boli neprítomní.
Prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
4. Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce - CVČ
Uznesenia zo zasadnutia č. 2/2016
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Starosta povedal, že zmluva o poskytnutí príspevku pre CVČ vo Svite bola predložená poslancom na
pracovnom stretnutí, príspevok sa poskytne za celý kalendárny rok.
Poslanec M. Nikerle navrhol aby výška príspevku ostala rovnaká ako v minulom roku a to vo výške 50,€ na jedno dieťa.
Prítomní piati poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Neprítomná bola poslankyňa Kičinová
a poslanec Homola.
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb na území obce Gerlachov
Starosta povedal, že VZN bolo predložené na pracovnej porade. V článku 10, bod č. 4 sa ruší.
Poslankyňa Rajčáková povedala, že názvy ulíc v obci sa musia zachovať a je nutné urobiť pre to všetko
potrebné.
Ekonómka - existujúce názvy ulíc ostanú bez zmeny. Pri rozvetvených uliciach je pridelenie
orientačných čísel problémové. Na novovzniknutej ulici oproti Poľnohospodárskemu družstvu TATRAN sú
skolaudované rodinné domy, v ktorých už môže byť zapísaný trvalý pobyt občanov a do registra adries
musia byť zapísané spolu s ulicou na ktorej sa nachádzajú a preto je potrebné tejto ulici prideliť názov.
Starosta dal hlasovať za názov novej ulice Športová.
Prítomní šiesti poslanci nový názov ulice schválili jednohlasne.
Starosta dal hlasovať za všeobecné záväzné nariadenie.
Prítomní šiesti poslanci jednohlasne VZN schválili s doplnením o názov novej ulice Športová.
6. Oznámenie č. 2/2016, RO starosta 1/2016 a RO č. 1/2016
Ekonómka – poslanci úpravu a zmeny rozpočtu včas obdržali. Čo sa týka Oznámenia č. 2/2016 úpravu
rozpočtu tvorí na strane príjmov a výdavkov rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ESF o
+800,- €. Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 – starosta tvorí presun finančných prostriedkov medzi
položkami a výška rozpočtu sa nezmení. Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa výdavky navyšujú na
aktivačnú činnosť pre zamestnanca prijatého na § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v
platnom znení v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" na obdobie šiestich mesiacov. A tiež
presun finančných prostriedkov medzi položkami. Navýšenie rozpočtu je celkom vo výške 3361,- €.
Prítomní šiesti poslanci Rozpočtové oznámenie č. 1/2016 jednohlasne schválili a Oznámenie č. 2/2016
a RO 1/2016 starosta vzali na vedomie.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za r. 2015
Starosta ospravedlnil neprítomnú hlavnú kontrolórku Ing. Brezinová. Správu o kontrolnej činnosti
poslanci obdržali v predstihu aj materiály z kontroly.
Poslanci túto správu vzali na vedomie.
8. Dodatok č. 2/2016 k Vnútornej smernici o financovaní stravovacích podmienok starostu obce
a zamestnancov
Starosta podal informáciu, že materiál poslanci obdržali včas. Tento dodatok sa predkladá z dôvodu
zmeny zákona č. 377/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
Prítomní šiesti poslanci dodatok schválili jednohlasne.

9. Návrh na vyradenie majetku – rozhlasová ústredňa
Starosta informoval, že rozhlasová ústredňa bola v havarijnom stave a oprava by bola neekonomická
a zakúpila sa už aj nová ústredňa.
Prítomní šiesti poslanci návrh jednohlasne schválili.

Uznesenia zo zasadnutia č. 2/2016
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10. Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2015
Ekonómka obce oboznámia prítomných so záverom správy, v ktorom audítorka skonštatovala, že
účtovná závierka za rok 2015 je v súlade so zákonom a odporúča novelizovať vnútorný predpis o vedení
účtovníctva a smernicu o finančnej kontrole.
Poslanci správu vzali na vedomie.
11. Rôzne
Starosta navrhol schváliť oceňovaciu komisiu v zložení: predseda komisie poslanec Homola a členovia
poslanec Rusnák a ekonómka OcÚ Nikerlová. Komisiu je potrebné schváliť z dôvodu novely zákona
o účtovníctve.
Prítomní šiesti poslanci komisiu a jej členov schválili jednohlasne.
Ďalej oboznámil prítomných so žiadosťou Mgr. S. Raškovič o povolenie čiastkovej zmeny ÚPN
v dolnej časti Hlavnej ulice z dôvodu výstavby rodinného domu. Táto časť územia už bola na OcZ
schvaľovaná pre povolenie čiastkovej zmeny ÚPN na individuálnu bytovú výstavbu a bolo by potrebné aby
aj ostatní vlastníci pozemkov požiadali o čiastkovú zmenu do najbližšieho zastupiteľstva.
Prítomní šiesti poslanci túto žiadosť jednohlasne schválili.
Na ďalšom zasadnutí OcZ bude predložený text kroniky na schválenie.
Starosta informoval, že z Envirofondu prišla zmluva na dotáciu Zníženie energetickej účinnosti. Ďalej
ohľadne dotácie na úpravu brehov sa zvolá komisia za účasti poslancov a životného prostredia v polovičke
mája. Obec dostala poplatok za vypúšťanie odpadových vôd ČOV do povrchových vôd vo výške 4 052,50 €.
Z odtokového potrubia boli odstránené nečistoty, tým kleslo množstvo meraných vôd. Povolenie prevádzky
ČOV je do 15.5.2016. Je potrebné sa zaoberať s tým, ako ďalej s firmou Ekospol.
Je podpísaná objednávka s firmou Brantner do konca augusta na vyvážanie všetkých druhov odpadu. Zmluva
s Technickými službami Svit je vypovedaná. Je potrebné poriešiť osvetlenie na zastávke SAD, ďalej
dokončiť oplotenie cintorína a školy. Bolo by potrebné riešiť dom smútku, alebo nejaký priestor na dôstojnú
pohrebnú rozlúčku. Je záujem mladých rodín o detské ihrisko.
Poslanec Rusnák - čo s dlhom hotela Hubert.
Poslankyňa Faixová – dáva návrh dlh firmy KlaPe postúpiť na exekúciu.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Ekonómka – posiela stále upomienky, ale úhrady nestačia na zníženie dlhu, ktorý je približne 10 tis.€.
Poslankyňa Rajčáková povedala, že je potrebné osadiť zrkadlo na križovatke a pýta a sa, či sa budú
osádzať fotopasce na čierne skládky.
Starosta – ohľadom zrkadla skúsi to prerokovať s VSD a je potrebné v obci vybudovať kamerový
systém. Štátny dozor na zlikvidovanej skládke skonštatoval, že priestor je po zime v poriadku.
Poslankyňa Faixová s pýta, či sa bude opravovať zastávka SAD.
Starosta – na zástavke je potrebné prázdne steny zakryť, aby tam nepršalo a nefúkalo.
Poslanec M. Nikerle – dom smútku a detské ihrisko už boli riešené v minulosti a pre vážne argumenty
sa neuskutočnili.
Poslanec Ľ. Nikerle dáva návrh na vypratanie bytu po p. Slávikovi do 30.6.2016.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Poslanec Ľ. Nikerle pripomenul úlohy z verejného zhromaždenia a to riešiť Revitalizáciu s objasnením
situácie občanom. Prípadne riešiť to trestným oznámením. Pozvať JUDr. Sotolářa na rokovanie s poslancami
a tému uzavrieť.
Poslanec Homola - firma ktorá realizovala stavbu už neexistuje.
Poslanec M. Nikerle – nie je podstatné podať trestné oznámenie, ale občanom je potrebné povedať čo sa
stalo, lebo nie sú o tom informovaní. Chybu urobil aj štát aj obec.
Starosta – treba určiť komisiu, ktorá sa týmto materiálom bude zaoberať. Tí čo realizovali projekt,
nedodržali termíny a je potrebné sa rozhodnúť či ideme do sporu so štátom, alebo nie. Podľa rozhovoru
s JUDr. Sotolářom, bude zvolané pracovné zasadnutie.
Poslanec Ľ.Nikerle – dáva návrh zaslať občanom list o nakladaní s odpadmi, ako likvidovať bioodpad,
stavebný odpad v termíne do 31.5.2016.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Poslanec Homola – dáva návrh na zaslanie listu p. Frankovi a p. Pavlíkovej na dokončenie úpravy cesty
po prekopávke.
Prítomní šiesti poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
12. Diskusia
Uznesenia zo zasadnutia č. 2/2016
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Poslankyňa Rajčáková sa pýta, v akom štádiu riešenia je opatrovateľská služba.
Ekonómka – obecný úrad v Batizovciach má zaslať zmluvu na vypracovávanie posudkov odkázanosti
na sociálnu službu.
13. Uznesenie
Poslankyňa Rajčáková prečítala schválené uznesenie.
14. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia: Michal Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák

Uznesenia zo zasadnutia č. 2/2016
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