Uznesenie č. 2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 21.03.2013
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena
Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Rastislav Rusnák

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva,
Prítomní: 7

b)

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

parcely E č. 195/1 a 195/2 na náhradnú výsadbu stromov,
Prítomní: 7

d)

Proti: 0

výber dodávateľa na vydanie knihy o Gerlachove pána Bobáka, Spišská Nová Ves,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

zaúčtovanie pohľadávky BBF Building s.r.o. vo výške 3095,38 €, ako prihlášku do konkurzu,
Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 0

2. berie na vedomie :
a) Oznámenie č. 1 o úprave rozpočtu s kódom zdroja 111 pre školstvo

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 03. 2013 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

11
7
1
1
0
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
5. Výber vydavateľa na vydanie knihy
6. Schválenie plôch na náhradnú výsadbu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia. Všetci prítomní
poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
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 Rusnák a Nikerle návrhovej komisie poslankyne Kičinovú a
Faixovú. Do mandátovej komisie poslanci Homola a Hroboň.
Prítomní poslanci všetkých navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z uznesenia č. 1/2013 bod 3.a) je splnený. Uznesenie č. 3/2012 bod 3. c) sa týka zabezpečenia poriadku,
plní sa priebežne. Bolo konanie voči jednému občanovi pre vytváranie nelegálnej skládky a bola mu uložená
pokuta formou odpracovania verejnoprospešných prác. Na monitorovanie vytvárania čiernych skládok je
možnosť osadenia kamerového systému, ale je to finančne nákladné.
4. VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Starosta oznámil, že návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona. V zákonom stanovenej lehote obecný
úrad neobdržal žiadne pripomienky. Obec schváli výšku príspevku na CVČ na ďalšom zasadnutí
zastupiteľstva pre deti, ktoré navštevujú CVČ v iných obciach. Rodičia budú povinní predložiť čestné
prehlásenie, že dieťa navštevuje CVČ.
Poslanci VZN schválili jednohlasne.
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5. Výber vydavateľa na vydanie knihy
Starosta informoval prítomných, že boli oslovení piati dodávatelia. Vybraní boli dvaja dodávatelia
a z nich na pracovnej porade bol vybraný pán Bobák zo Spišskej Novej Vsi.
Poslanci vybraného dodávateľa jednohlasne schválili.
6. Schválenie plôch na náhradnú výsadbu
Starosta informoval, že obec je povinná schváliť plochy na náhradnú výsadbu. Vytvorila sa plocha
okolo chodníka smerom na Tatranskú Polianku na parcele č. 195/1 a 195/2.
Prítomní poslanci plochu na náhradnú výsadbu schválili jednohlasne.
7. Rôzne
Ekonómka obce oboznámila poslancov s pohľadávkou do konkurzu na firmu BBF Building .s.r.o. Jedná
sa o sumu 3095,38 € za neosadené zábradlie na lávke cez potok. Pohľadávka musí byť zaúčtovaná a
odsúhlasená, ak chceme aby bola prijatá do konkurzu.
Poslanci návrh dokladu schválili jednohlasne.
Ďalej oznámila poslancom navýšenie rozpočtu o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre školu vo
výške 2735,- €.
Poslanci oznámenie vzali na vedomie.
Starosta oznámil, že obce sú od 1.1.2013 povinné separovať biologicky rozložiteľný odpad. Sú
výnimky, keď obec zdokladuje, že 50% domácností tento odpad kompostuje. Svit vybuduje kompostovisko
a bude zvážať odpad aj z okolitých dedín. Školská jedáleň si musí zabezpečiť likvidáciu samostatne. TS Svit
uzatvoria zmluvu s obcou o vyvážaní tohto odpadu.
8. Diskusia
Poslanec Homola- bol dotaz o stravovanie občanov v školskej jedálni.
Starosta – je možnosť odoberania obedu vo výške 2,33 €.
Poslanec Hroboň – je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi komisiami.
Starosta – je potrebné spracovať kalendár podujatí na celý rok.
Kontrolórka obce – na monitoring sú lacnejšie fotopasce.
9. Návrh na uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
10. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18,50 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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