Uznesenie č. 7
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 9.11.2006

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove
1. schvaľuje:

a) predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2006
b) zámennú zmluvu medzi vlastníkom pozemku č. 671/56 Ing. arch.
Jariabkom o výmere 175 m2 a Obcou Gerlachov, ktorá je vlastníkom
pozemku č. 671/57 o výmere 175 m2, podľa geometrického plánu
č. 72/2006 vypracovaného Katarínou Nemčíkovou, úradne overeného
dňa 9.11.2006 pod č. 61-946/06 Správou katastra v Poprade
c) presun termínu zúčtovania dotácie z obecného rozpočtu z 30.11.2006
na 31.12.2006 pre TJ Tatran Gerlachov
d) odmeny starostovi obce za 4. štvrťrok 2006 vo výške 27 %
e) inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Stanislav Marušin
členovia: Peter Slávik, Peter Gánovský
f) úväzok hlavného kontrolóra 0,2

2. ukladá:

a) OcÚ odpovedať písomne na diskusné príspevky prednesené na
zasadnutí OcZ a odpovede zaslať všetkým zúčastneným občanom
b) OcÚ písomne upozorniť Poľnohospodárske družstvo Tatran
Gerlachov na nutnosť úpravy budovy obchodu a jej okolia,
nutnosť odstránenia nepríjemného zápachu z kanalizácie
a zabezpečenia jej opravy
c) OcÚ oznámiť novozvolenému hlavnému kontrolórovi výsledok
voľby

3. navrhuje:

a) vyvolať verejnú diskusiu k názvu novej ulice od PD okolo športovísk
smerom na Londwagy
b) pomenovať novú ulicu Dlhá cesta

4. volí:

a) do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Bohuslava Pisára

5. berie na vedomie: a) správy hlavného kontrolóra obce
- o kontrole na úseku škôl a školských zariadení
- o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2006

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 09.11.2006
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.11.2006 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka
Hostia
Ospravedlnení
Program:

1.

14
5
1
1
1
6
2

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správy hlavného kontrolóra
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Schválenie návrhu úpravy rozpočtu na r. 2006
7. Zhodnotenie činnosti za volebné obdobie 2002-2006
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval schopnosť
uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez pripomienok.
2.

Voľba návrhovej komisie

Členmi návrhovej komisie ostávajú p. Hana Gallová a p. Peter Gánovský.
Z dôvodu neprítomnosti stálych overovateľov boli za overovateľov zápisnice zvolení p.
MUDr. Stanislav Piják a p. Peter Slávik.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie a
výnimkou upozornenia PD Gerlachov na nutnosť úpravy budovy, kde je potrebné písomné
upozornenie, nie ústne ani prostredníctvom Gerlachovského informátora.

4.

Správy hlavného kontrolóra

Správy hlavného kontrolóra a to: Správa kontrolóra obce Gerlachov o kontrole na
úseku škôl a školských zariadení k 29.9.2006 a Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Gerlachov za I. polrok 2006 boli doručené poslancom na preštudovanie,
preto nebolo potrebné ich prednesenie. K správe o kontrole na úseku škôl mal poslanec
MUDr. Stanislav Piják dotaz či už boli odstránené nedostatky vyplývajúce zo správy. Ako
informovala pracovníčka obce Mária Melicherová účtovníctvo školy je v pomerne lepšom
stave než v čase kontroly, napriek tomu je tam potrebné ešte vykonať množstvo menších
opráv.
Obidve správy, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice poslanci zobrali na vedomie.
5.

Voľba hlavného kontrolóra

Pred samotnou voľbou bol stanovený úväzok hlavnému kontrolórovi vo výške 0,2.
Pracovníčka p. Mária Melicherová oboznámila poslancov s jedinou prihláškou podanou p.
Ing. Bohuslavom Pisárom. Prihláška spĺňa všetky predpísané náležitosti. Prítomní poslanci
všetkými hlasmi zvolili p. Ing. Bohuslava Pisára za hlavného kontrolóra obce Gerlachov.
6.

Schválenie návrhu úpravy rozpočtu

Návrh úpravy bol taktiež zaslaný poslancom na preštudovanie, preto poslanci návrh
schválili bez pripomienok. Návrh tvorí prílohu zápisnice.
7.

Zhodnotenie činnosti za volebné obdobie 2002-2006

Na začiatku volebného obdobia začali poslanci pôsobiť v zložení: Ján Mlynár, Ing.
Pavol Bukata, Ing. Stanislav Marušin, Ing. Michal Faix, PaedDr. Anna Hroboňová, Michal
Nikerle a Peter Gánovský. Na uľahčenie práce starostu a pracovníkov obecného úradu boli
zvolení predsedovia siedmich komisií, ktoré v prípade potreby zasadali a vyvíjali činnosť. Z
podnetu niektorých poslancov však komisie boli zrušené. Zvolené boli štyri nové komisie.
Boli vyzvaní poslanci i občania, aby sa prihlásili do členstva v týchto komisiách. Keďže
počet prihlásených bol nedostatočný, komisie ostali bez členov, teda nefunkčné. V priebehu
obdobia z funkcie poslanca z rôznych dôvodov odstúpili p. Ing. Pavol Bukata, p. PaedDr.
Anna Hroboňová, p. Ján Mlynár a p. Michal Nikerle. Za troch z týchto poslancov nastúpili
do funkcie p. MUDr. Stanislav Piják, p. Peter Slávik a p. Ing. Michal Jančuška. Pri
posledných vyhlásených doplňujúcich voľbách, ktoré sa mali konať v auguste 2006 sa
neprihlásil ani jeden kandidát na poslanca, preto zastupiteľstvo dočasne pôsobilo v počte
šesť poslancov.
Počas volebného obdobia najrozsiahlejšou akciou bolo rozšírenie vodných zdrojov,
kde náklad bol 20 miliónov Sk za minimálnej spoluúčasti obce. Bola splynofikovaná obec
bez finančnej spoluúčasti obce. Z menších vecí boli vykonané exteriérové úpravy Požiarnej
zbrojnice, exteriérové a interiérové úpravy budovy Obecného úradu, interiérové úpravy
budovy Základnej školy s materskou školou v Gerlachove. Poslanec MUDr. Stanislav Piják
zabezpečil vybudovanie informačného systému obce rovnako bez finančnej spoluúčasti obce.
Najdôležitejšou akciou v rámci celého volebného obdobia však bolo schválenie Územného
plánu obce Gerlachov, ktorým sa zhodnotila poľnohospodárska pôda minimálne stonásobne.
Prínos je citeľný pre všetkých vlastníkov pôdy. Územný plán je podmienkou podávania

žiadostí z eurofondov. Je tam zahrnutá výstavba RD, penziónov, hotelov, športovísk,
priemyselného parku ale i parkov, zelene a občianskej vybavenosti.
Objavili sa aj prví investori, ktorí mali záujem podnikať na území obce a vytvoriť tak
pracovné príležitosti a priaznivo ovplyvniť rozvoj cestovného ruchu.
Ku koncu obdobia sú aj rozostavané akcie, ako napríklad druhá etapa pozemkových úpravsceľovanie pozemkov. Je to dôležité pri žiadostiach z eurofondov, pretože základnou
podmienkou úspešnosti žiadostí je mať majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Na skoré a
úspešné ukončenie tejto akcie je stanovená komisia zložená z občanov obce a súčasne
zástupcov vlastníkov pozemkov.
Je potrebné dokončiť výkup a výstavbu miestnych komunikácií.
Rozostavaná je aj výstavba Domu smútku - zemné práce sú vykonané, drevo je kúpené,
opracované a zazimované - na jar je potrebné pokračovať v prácach..
Je potrebné realizovať štúdie centra obce a v realizácii Územného plánu obce v jednotlivých
častiach.
V priebehu volebného obdobia boli zaznamenané aj dva požiare pri ktorých zhoreli dve
stodoly a dva pokusy o podpaľačstvo, ktoré boli zavčasu zistené a uhasené.
Boli aj negatívne odozvy v zmysle ak sa niečo neurobilo, tak prečo sa neurobilo a naopak, ak
sa niečo urobilo, tak prečo sa to urobilo, alebo sa to urobilo zle. Záleží od uhlu pohľadu.
Snahou predstaviteľov obce bolo urobiť všetko čo najlepšie.
MUDr. Piják upozornil, že je potrebné vyzdvihnúť aj uskutočnené športové akcie, aktivity
požiarnej ochrany, vykonané asfaltovanie ciest a mnoho ďalších menších aktivít.
Na záver starosta obce vyslovil poďakovanie poslancom, za ich prácu a vynaložený čas v
prospech obce.
8.

Rôzne

Starosta obce predniesol žiadosť Ing. arch. Jariabka o súhlas zastupiteľstva k
zámennej zmluve na pozemok, ktorý obec bude v budúcnosti podľa územného plánu
vykupovať alebo vyvlastňovať pod miestne komunikácie. Ide o výmenu pozemku, ktorý
susedí s pozemkom Ing. arch. Jariabka a ktorý je inak nevyužiteľný, pretože je z jednej
strany ohraničený už existujúcim pozemkom p. Ing. arch. Jariabka a z druhej strany vodným
tokom o výmere 175 m2, bez prístupovej cesty.
Z 5 prítomných poslancov hlasovali za 4 - Peter Gánovský, Ing. Michal Jančuška, Ing.
Stanislav Marušin a Peter Slávik. Hlasovania sa zdržal 1 - MUDr. Stanislav Piják.
Mária Melicherová predniesla žiadosť TJ Tatran Gerlachov o predĺženie termínu
predloženia vyúčtovania za aktivity: - úprava bežeckých tratí, stolnotenisový turnaj. Poslanci
túto žiadosť schválili.
MUDr. Stanislav Piják žiada o pridelenie názvu novej ulice z dôvodu kolaudácie jeho
viacgeneračného domu a následne pridelenia súpisného čísla. Keďže legislatíva nedovoľuje
schváliť v súčasnej dobe názov ulice, žiada aspoň odporučiť alebo navrhnúť názov ulice.
Starosta podľa historického názvu z bývalého Londwag čo v preklade znamená Dlhá cesta
teda navrhuje "Dlhá cesta". Schvaľovanie však bude záležitosťou nového zastupiteľstva.
Pracovníčka obecného úradu Mária Melicherová
požiadala o menovanie
inventarizačnej komisie. Do inventarizačnej komisie boli menovaní: za predsedu p. Ing.
Stanislav Marušin a za členov p. Peter Gánovský a p. Peter Slávik.
Z občanov vystúpili:
- p. Jozef Čonka - nemá urobenú cestu pred svojim rodinným domom, žiada o nápravu, nevie
ako má ďalej postupovať, v blízkosti jeho rodinného domu nesvieti dlhú dobu nesvieti
svietidlo. Nechce pred svojim domom kontajnér.

Zodpovedal starosta obce - cesta bola vyasfaltovaná, bolo treba dotiahnuť ešte 20 m, ktoré
však pri asfaltovaní neboli spevnené. Bolo naplánované dokončiť komunikáciu za pomoci
pracovníkov na aktivačnej činnosti. Nakoľko však tretina aktivantov je PN, nebol dostatok
pracovníkov na vykonanie tejto práce. Kontajnér je tam s prihliadnutím na potrebu
likvidácie odpadu, pretože v okolí je neporiadok, obyvatelia okolitých domov nie sú schopní
udržiavať si poriadok ani v blízkosti svojich obydlí. Na základe žiadosti p. Čonku bude
kontajnér presunutý o 30 m ďalej. Svetlá budú urobené v rámci rekonštrukcie verejného
osvetlenia v súčasnom období, no pravdepodobne nebudú mať dlhú životnosť, pretože svetlo
tam nesvieti nie z dôvodu vypálenia žiarivky, ale z dôvodu vandalizmu.
- p. Mária Nikerlová - žiada vyjadrenie, či obec má, alebo nemá pozemky na výmenu za
miestne komunikácie, keďže p. Ing. arch. Jariabkovi sa pozemok na výmenu našiel. Nie je
spokojná so stavom vodného toku v dolnej časti obce, pod zavážanou skládkou, podľa jej
názoru ohrozuje bezpečnosť v prípade záplav. Vyslovila tiež pripomienku, že v územnom
pláne nie je zahrnuté nič pre deti - nejaké ihrisko alebo plochy pre deti.
- p. Mgr. Pavol Mlynár - podľa jeho názoru nik neberie do úvahy, že všetko, čo je prednesené
občanmi na zastupiteľstve má byť riešené a zodpovedané. Správa starostu obce za
predchádzajúce volebné obdobie nie je podľa neho dostačujúca a nie je spracovaná písomne.
K zámennej zmluve - výkup pozemkov má byť prednostne riešený výmenou a nie
vyvlastnením. Nie je možné, aby obec posudzovala vhodnosť vymeniteľných pozemkov, je
za výmenu, nie za vyvlastnenie, pretože vyvlastnenie za 89,-- Sk je finančne nevýhodné.
- p. Ing. Michal Ryša - ohľadom žiadosti, ktorú predniesla úvodom časti "rôzne" p.
Melicherová žiada do žiadosti doplniť ešte výstavbu tenisového kurtu s ihnriskom.
Vyjadril sa k listu, ktorý obdržal od OcÚ ohľadom vývozu zeminy a drobných stavebných
odpadov - suma vybratá za dovoz je podľa jeho názoru nepostačujúca.
Centrum obce je potrebné nechať spracovať aspoň od troch renomovaných architektov a
vybrať aspoň z troch návrhov. Vyslovil otázku či a kedy bude verejná schôdza k ukončeniu
volebného obdobia. Zaujíma ho ako hlasoval starosta pri odpredaji PVPS a tvrdí, že PVPS
zarábajú na občanoch. Pri prijímaní dôležitých rozhodnutí je potrebné obchádzanie voličov
poslancami.
Starosta obce vyslovil názor, že verejná schôdza nie je potrebná, nakoľko zasadnutia
obecného zastupiteľstva sú verejné a v každom programe je bod "rôzne", v ktorom majú
možnosť občania diskutovať k akejkoľvek téme.
Všetky ostatné dotazy budú zodpovedané písomne.
9.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Hana Gallová, bol prijatý všetkými hlasmi
bez pripomienok.
10.

Záver

Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie
ukončil o 18.30 hod.
Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
starosta obce

