Uznesenie č. 8/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 30.12.2014
Prítomní: (7) Mgr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková PhD, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce:
OZ Horský kros

1000,- €

OZ Návraty

100,- €

Memoriál Dr. Guhra

400,- €

Memoriál Ing. Pavla Mlynára 400,- €
Stolnotenisový turnaj
Prítomní: 7
b)

Za: 7
Za: 7

Dodatok č. 4 k zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadu s TS Mesta Svit
Prítomní: 7

k)

Za: 7

Rozpočet obce na rok 2015 s rozpočtovou požiadavkou starostu obce
Prítomní: 7

j)

Za: 7

Upustenie od programového rozpočtu – neuplatnenie programov v rozpočte obce
Prítomní: 7

i)

Za: 7

Za predsedu inventarizačnej a vyraďovacej komisie poslanca M. Nikerlého a za členku poslankyňu
Rajčákovú
Prítomní: 7

h)

Za: 7

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov
Prítomní: 7

g)

Za: 7

Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb
Prítomní: 7

f)

Za: 7

Mandátnu zmluvu zameraná na výkon práce bezpečnostného technika a technika PO
Prítomní: 7

e)

Nehlasoval: 1 (M. Nikerle)

Zmluvu o dielo – zimná údržba miestnych komunikácii
Prítomní: 7

d)

Za: 6

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
Prítomní: 7

c)

200,- €

Za: 7

Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečného odpadu s TS Mesta Svit
Prítomní: 7
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2. berie na vedomie:
a) Oznámenie č. 5/2014 a 6/2014 o úprave rozpočtu
b) Poverenie zástupcu starostu obce Gerlachov – Ing. Ľubomír Nikerle
c) Rozpočet obce na rok 2016 a 2017
d) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017
Prítomní: 7

Za: 7

3. určuje:
a) plat starostu obce v súlade s § 4 zákona 253/1994 Z. z. vo výške 1360,- €, t.j. základný plat
Prítomní: 7

Za: 7

4. odvoláva:
a) člena školskej rady Mgr. Jána Hroboňa
5. zriaďuje:
a) komisiu na ochranu verejného záujmu
b) komisiu výstavby a rozvoja obce
c) komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia
d) komisia kultúry, športu a školstva
Prítomní: 7

Za: 7

6. volí:
a) predsedov komisií:
Mgr. Lenka Faixová – komisia na ochranu verejného záujmu
Jozef Homola – komisia výstavby a rozvoja obce
Ing. Ľubomír Nikerle – komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia
Alena Kičinová – komisia kultúry, športu a školstva
Prítomní: 7

Za: 7

7. menuje:
a) za členku školskej rady poslankyňu Faixovú
b) do komisie na ochranu verejného záujmu členky: poslankyne Kičinovú a Rajčákovú
Prítomní: 7

Za: 7

8. ukladá:
a) predsedom komisií predložiť menný zoznam členov, ktorí budú pracovať v jednotlivých komisiách
do najbližšieho zasadnutie OcZ

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica č. 8/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 12. 2014 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

12
7
1
1
0
1
2

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej-volebnej a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 a Oznámenie č. 5 a 6/2014
Zmluva o dielo - zimná údržba miestnych komunikácií
Mandátna zmluva zameraná na výkon prác bezpečnostného technika a technika PO
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov
Poverenie zástupcu starostu obce Gerlachov
Voľba nových poslancov do rady školy
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
Určenie platu starostu obce
Rozpočet obce na roky 2015-2017
Rôzne
Diskusia
Uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Poslanec Ľ. Nikerle navrhol pozmeniť názvy
bodov programu (bod č. 7, 10, 11, 12).
Prítomní šiesti poslanci tieto pozmeňujúce návrhy jednohlasne schválili. Neprítomná bola poslankyňa
Faixová.
Starosta dal hlasovať za pozmenený program.
Všetci siedmi poslanci program schválili jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej-volebnej a návrhovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie určil pracovníčku obecného úradu Katarínu Nikerlovú, za
overovateľov zápisnice určil poslancov Homolu a Rusnáka. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Ľ.
Nikerlého a M. Nikerlého, do mandátovej-volebnej komisie navrhol poslankyne Kičinovú a Rajčákovú.
Poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že z posledného zasadnutia neboli žiadne úlohy.
Uznesenie 8/2014
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4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Starosta prečítal zoznam žiadosti občianskych združení, ktoré žiadajú o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce. Telovýchovná jednota TATRAN Gerlachov nebude žiadať o dotáciu na memoriál pre rok 2015, lebo
preteky z roku 2015 sa presunuli na koniec roku 2014.
Poslanec M. Nikerle oznámil, že dotácie neboli prejednané na pracovnom zasadnutí a nesúhlasí
s dotáciou na Memoriál Dr. Guhra 400,- € z dôvodu, že TJ nemá žiadneho lyžiara a pritom organizuje dvoje
pretokov s celoslovenskou pôsobnosťou. Peniaze by bolo vhodnejšie použiť pre organizovanie akcií pre
obec.
Poslankyňa Rajčáková tiež súhlasí so znížením dotácie pre túto akciu.
Poslanec Homola žiada ponechať túto dotáciu, lebo zviditeľňuje obec.
Starosta dal hlasovať za poskytnutie dotácií.
Za dotácie hlasovali šiesti poslanci, poslanec M. Nikerle nehlasoval.
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 a Oznámenie č. 5 a 6/2014
Ekonómka obce oboznámila prítomných, že dôvodom prijatia rozpočtového opatrenia sú presuny
finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami v časti príjmov a výdajov a presun ušetrených
prostriedkov do kapitálových výdajov, aby sa nečerpal rezervný fond. Oznámenia č. 5 a 6/2014 boli
predložené z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu celkom vo výške 4579,20 €.
Poslanci rozpočtové opatrenie jednohlasne schválili a obidve oznámenia vzali na vedomie.
6. Zmluva o dielo - zimná údržba miestnych komunikácií
Starosta oznámil, že pán Bujnovský nepodpísal zmluvu o údržbe, ale v prípade núdze prisľúbil pomoc,
preto sa urobilo nové verejné obstarávanie a obec vybrala na zimnú údržbu ciest PD Batizovce za 25.- € na
motohodinu. V prípade kalamity predseda PD TATRAN Gerlachov taktiež prisľúbil pomoc.
Poslanci zmluvu s PD Batizovce schválili jednohlasne.
7. Mandátna zmluva zameraná na výkon prác bezpečnostného technika a technika PO
Starosta oznámil, že obec má povinnosť dodržiavať BOZP a mať vypracované s tým súvisiace
dokumenty. Obec vybrala pán Martina Majerčáka z Popradu, ktorý túto činnosť vykonáva vo viacerých
obciach a organizáciách. V zmluve je stanovená odmena za poskytnuté služby za 15,- € mesačne.
Poslanec M. Nikerle oznámil, že zmluva nerieši BOZP pri obsluhe elektrických zariadení.
Všetci poslanci túto zmluvu schválili jednohlasne.
8. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Ekonómka oznámila, že zmluva sa cenovo nezmenila oproti minulému roku a je predložená na dobu
neurčitú.
Poslanci jednohlasne zmluvu schválili.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov
Starosta oznámil, že plán činnosti bol poslancom doručený, neboli k nemu pripomienky.
Poslanci plán kontrolnej činnosti jednohlasne schválili.
10. Poverenie zástupcu starostu obce Gerlachov
Starosta oznámil, že za zástupcu starostu obce poveruje poslanca Ľ. Nikerlého.
Poslanci toto poverenie zobrali na vedomie.
11. Voľba nových poslancov do rady školy
Starosta oznámil, že z rady školy je potrebné odvolať jeho osobu a doporučil menovať poslankyňu
Faixovú. Poslanec Rusnák ostáva členom naďalej.
Poslanci návrh na menovanie poslankyne Faixovej do rady školy schválili jednohlasne.
12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
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Starosta oznámil, že na základe pracovného zasadnutia budú zriadené štyri komisie a to komisia
výstavby a rozvoja obce – predseda poslanec Homola, komisia na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia – predseda poslanec Ľ. Nikerle, komisia kultúry, športu a školstva – predsedníčka poslankyňa
Kičinová a zo zákona povinná komisia na ochranu verejného záujmu – predsedníčka poslankyňa Faixová
a členky tejto komisie poslankyne Kičinová a Rajčáková.
Poslanec M. Nikele doporučil, že sa musí zmeniť systém fungovania a práce v komisiách a prístup
obecného zastupiteľstva k týmto komisiám, lebo v minulom volebnom období boli tieto komisie skoro
zbytočné. Nepracovala ani komisia na ochranu verejného záujmu, čo bolo v rozpore so zákonom. Navrhol,
aby predsedovia komisií predložili menný zoznam členov do najbližšieho zasadnutia OcZ.
Poslanec Homola oznámil, že komisie sú poradným orgánom a nevedia čím ich obecné zastupiteľstvo
poverí.
Starosta oznámil, že sa musia zmeniť podmienky v komisiách, aby začali pracovať.
Poslanci jednohlasne zriadili navrhované komisie a zvolili navrhovaných predsedov týchto komisií
a členky komisie na ochranu verejného záujmu. Jednohlasne schválili návrh poslanca M. Nikerlého.
Starosta oznámil, že je potrebné ešte schváliť inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu. Navrhol za
predsedu poslanca M. Nikerlého a za členku poslankyňu Rajčákovú. Do tejto komisie bude menovať ešte
pracovníčky obecného úradu.
Poslanci členov tejto komisie schválili jednohlasne.
13. Určenie platu starostu obce
Starosta navrhol pre seba základný plat.
Poslanec Ľ. Nikerle oznámil, že výška základného platu starostu pre našu obec je 1360,- €.
Kontrolórka obce doporučila nehlasovať za základný plat, lebo ten vyplýva zo zákona.
Poslanci určili základný plat starostu obce jednohlasne.
14. Rozpočet obce na roky 2015-2017
Ekonómka oznámila, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli v zmysle zákona a doručený
poslancom. Starostom obce bolo ešte predložená rozpočtová požiadavka o zmenu v položke odmeny pre
poslancov.
Starosta obce zdôvodnil túto požiadavku, že chce dať mimoriadnu odmenu zástupcovi starostu
v prípade väčšej náročnosti výkonu vo funkcii.
Ekonómka obce prečítala dôvodovú správu k návrhu rozpočtu a požiadala poslancov o schválenie
upustenia od programového rozpočtu, z dôvodu že v našej obci nemusí byť rozpočet v programovej štruktúre
povinný a jeho vypracovanie je veľmi náročné.
Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Gerlachov na
roky 2015-2017. Návrh rozpočtu je v súlade so všetkými platnými zákonmi, bol zverejnený v zákonnej
lehote a je navrhnutý ako vyrovnaný. Hlavná kontrolórka odporúča návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť
a roky 2016-2017 zobrať na vedomie.
Všetci prítomní siedmi poslanci schválili v rozpočte neuplatňovať programy.
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2015 schválili jednohlasne a rozpočet na roky 2016-2017 zobrali
na vedomie.
15. Rôzne
Starosta verí, že sa zlepší spolupráca s poslancami. Ďalej predložil dva dodatky k zmluvám
s Technickými službami Mesta Svit k separovanému zberu odpadov a zberu nebezpečného odpadu, ktoré je
potrebné schváliť.
Poslanci schválili dodatky jednohlasne.
Poslankyňa Kičinová chce vedieť ako bude poriešený biologický odpad, lebo škola je povinná tento
odpad separovať.
Starosta odpovedal že je potrebné škole pomôcť a bude jednať v najbližšej dobe s TS Mesta Svit.
Oznámil, že bola v škole kontrola z hygieny, vymenili sa vchodové dvere. Vodovodné batérie a plynový
sporák boli zakúpené a v najbližšom čase po dodaní budú namontované. Je potrebné vyriešiť internetovú
stránku obce.
Poslanec M. Nikerle oznámil, že je potrebné doriešiť zmluvu s JUDr. Sotolářom a rozhodnúť, či obec
pôjde so súdneho sporu, alebo nie a neoddiaľovať rozhodnutie, ktoré nič nerieši. Je potrebné sa znovu vrátiť
k akciám z minulého volebného obdobia, ktoré sú rozpracované, alebo nedokončené a rozhodnúť sa, ako
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pokračovať ďalej. Je potrebné sa vrátiť do minulého obdobia k všetkým investičným akciám, lebo neboli
dotiahnuté do konca. Stanoviskom obce je, že chyby pri revitalizácii urobil iba štát, čo nie je pravda. Je
potrebné si stanoviť priority, zvolať raz ročne verejné zasadnutie občanov, prehodnotiť územný plán obce,
prehodnotiť vypracované projekty.
Poslanec Homola povedal, že bývalému starostovi pripomínali, že treba dokončiť nedostatky
v revitalizácii.
Poslankyňa Faixová povedala, že zmluva s JUDr. Sotolářom nie je pre obec výhodná, preto je potrebné
ju pripomienkovať.
Starosta konštatoval, že veľa ľudí nevie, že obec je zadlžená. Problémy s dodatkom k revitalizácii sa
neriešili na začiatku. K zmluve s JUDr. Sotolářom je potrebné sa vrátiť na najbližšom pracovnom zasadnutí.
K rozpracovaným stavebným akciám sa musíme vrátiť. Navrhol urobiť hrubú čiaru za tým zlým čo bolo,
hľadať ako chyby odstrániť. Treba sa pozerať dopredu a spoločnými silami zveľaďovať obec.
Poslankyňa Rajčáková žiada prioritne riešiť lávku cez potok pri štátnej ceste. Tento stav je nebezpečný.
Starosta – tento problém sa riešil už niekoľkokrát a bude ho riešiť.
Ing. Michal Gánovský č. 164 poprial veľa pracovných úspechov novozvolených funkcionárom.
Ing. Peter Gánovský č. 164 chce vedieť, ako je možné že sa vydalo stavebné povolenie na revitalizáciu,
keď neboli všetky vyjadrenia od dotknutých organizácií.
Poslanec M. Nikerle podal vysvetlenie všeobecného postupu, ktorý predchádza stavebnému povoleniu
a kde sa mohli urobiť chyby a to sa stalo aj pri lávke cez potok.
16. Diskusia
Poslankyňa Kičinová oznámila, že nechce byť šéfredaktorkou Gerlachovského informátora, je problém
zohnať články.
Starosta navrhol zatiaľ tento stav neriešiť.
Poslanec Rusnák navrhol, že ak sa vyrieši internetová stránka obce, nahradí Gerlachovský informátor.
17. Uznesenie
Poslanec Ľ. Nikerle prečítal schválené uznesenie.
18. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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