Uznesenie č. 7/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 21.6.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. berie na vedomie:
a) vyhodnotenie ankety o prioritách obce,
b) správu kontrolóra obce zo dňa 30.5.2007 k uzneseniu č. 5/2006.

2. schvaľuje:
záverečný účet obce Gerlachov za rok 2006 bez výhrad,
odmenu starostovi obce za druhý štvrťrok 2007 vo výške 20%,
odmenu poslancom OcZ za prvý polrok 2007 vo výške 5.000,- Sk,
odmenu redakčnej rade GI za jedno vydanie novín vo výške 3.000,- Sk,
nových členov OHZ za PD Gerlachov: Ján Rusnák č. 170, Ján Franko č.185, za ZBU PS
Gerlachov: Jozef Zaťko č. 170, Vladimír Halahija č. 130, Ján Faix č. 79.
f) plán zasadnutí OcZ na druhý polrok 2007 a to 2.8.2007, 13.9.2007, 25.10.2007, 6.12.2007,
g) príspevok pre OZ Horský kros na organizáciu pretekov vo výške 15.000,- Sk v zmysle VZN
o poskytovaní dotácii.
a)
b)
c)
d)
e)

3. ukladá:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

veliteľovi OHZ zabezpečiť prístupové cesty k vodným zdrojom Gerlachovského potoka
a zabezpečiť zábrany pre čerpanie vody, termín do 31.7.2007,
OcÚ zabezpečiť ekonomický audit v ZŠ s MŠ Gerlachov po odchode ekonómky, termín do
30.6.2007,
OcÚ pripraviť v spolupráci s poslancami verejné zhromaždenie obyvateľov obce, termín
ihneď,
OcÚ zabezpečiť plné sfunkčnenie ČOV firmou Ekospol Žilina, termín ihneď,
komisii verejného poriadku a životného prostredia riešiť problematiku voľne pohybujúcich sa
psov na cintoríne s tým, že prípadné náklady na kontumáciu budú hradené obcou, termín
ihneď,
OcÚ pripraviť pracovné stretnutie OcZ s predstavenstvom Združenia pozemkových úprav,
termín do 10.7.2007.

4. súhlasí:
a)

s konaním cyklistických pretekov na území obce po splnení doplňujúcich podmienok zo
strany OcÚ.

5. vyjadruje:
a)

verejné poďakovanie cvičiacemu družstvu mužov DHZ Gerlachov za vynikajúcu
reprezentáciu obce na okresnom kole a postup na krajské kolo.

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia:

Pavol Faix
Ing. Ľubomír Nikerle

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 06. 2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

20
6
1
1
1 (Mgr. Faixová)
9

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie Záverečného účtu obce Gerlachov za rok 2006
5. Schválenie štvrťročných odmien starostovi obce a polročných odmien poslancom
6. Vyhodnotenie ankety o prioritách obce
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

6. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril starosta obce a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
7. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu v Gerlachove
Katarína Nikerlová, za overovateľov poslanci Pavol Faix a Ľubomír Nikerle, do návrhovej komisie
poslanci Michal Nikerle a Jozef Homola. Do mandátovej komisie poslankyňa Mária Nikerlová a
poslanec Pavel Hlávka. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.
8. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z uznesenia č. 6/2007, ktoré mali termín do dnešného dňa, boli splnené. Okrem
bodu 2.e, kde poslanci navrhli najskôr sfunkčnenie ČOV firmou Ekospol Žilina.
9. Schválenie Záverečného účtu obce Gerlachov za rok 2006
Bývalá zamestnankyňa OcÚ podala výklad k Záverečnému účtu obce Gerlachov na rok 2006
nakoľko ani jeden z terajších zamestnancov OcÚ nebol v roku 2006 zamestnaný na OcÚ. Poslanci
schválili Záverečný účet bez výhrad.

10. Schválenie štvrťročných odmien starostovi obce a polročných odmien poslancom
Poslanci schválili v tajnom hlasovaní starostovi za II. štvrťrok odmenu vo výške 20% a sebe
odmeny za I. polrok vo výške 5.000,- Sk.
11. Vyhodnotenie ankety o prioritách obce
Starosta prečítal vyhodnotenie priorít a navrhol aby toto vyhodnotenie priorít bolo zahrnuté do
programu verejného zhromaždenia. Výsledok ankety je následovný: 1. rekonštrukcia centra obce, 2.
výstavba miestnej komunikácie na ulici Nová s inžinierskymi sieťami, 3. oprava a úprava cintorína, 4.
kanalizácia na ulici Lúčnej, 5. rekonštrukcia verejného osvetlenia, 6. rekonštrukcia budovy ZŚ s MŠ ,
7. rekonštrukcia budovy OcÚ. Na projektové práce investičného charakteru, ktoré zahrňujú priority si
bude musieť obec zobrať úver, ak bude chcieť využiť eurofondy.
Poslanec Faix upozornil, že v minulom roku bolo na dom smútku preinvestované už 349 tis.
Sk a 49 tis. Sk na projektovú dokumentáciu. Nie je to zanedbateľná suma.
Poslanec M. Nikerle dal návrh hlasovať o ukončení diskusie o prioritách z dôvodu, že priority
budú predmetom programu verejného zhromaždenia. Poslanci tento návrh schválili.
12. Interpelácia poslancov
Poslanci nemali dotazy na starostu obce.
13. Diskusia
Poslanec M. Nikerle dal návrhy na uznesenie, ktoré boli prejednané a schválené na pracovnom
zasadnutí OcZ. Týkali sa plánu zasadnutí OcZ, ekonomického auditu v ZŠ s MŠ, zabezpečeniu
prístupových ciest k vodným zdrojom a poďakovanie cvičiacemu družstvu mužov z DHZ.
Starosta informoval o zabezpečení audítora v ZŠ s MŠ. Informoval o dôležitejších listoch,
ktoré prišli na OcÚ, hlavne z PSK, kde sú prisľúbené peniaze na rekonštrukcie štátnych ciest,
poinformoval o požiadavke na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ, kde bol prísľub na zaevidovanie do
poradovníka do konca roka. Prečítal list od OZ Horský kros o príspevok na usporiadanie pretekov.
Ďalší list bol od Sport servisu, kde žiadajú prejazd obcou pri poriadaní cyklistických pretekov dňa
29.07.2007.
Poslanec Hlávka informoval o zasadaniach stavebnej komisie. Bolo sedenie s Ing.
Kumorovitzovou, ktorá je pracovníčkou Spoločnej úradovne vo Svite. Niekoľko sedení bolo s firmou
Gepar, kde sa hľadajú nové riešenia. Zatiaľ sa prejednávajú zmluvy. Oboznámil s požiadavkou Ing.
Jančušku, ktorý si podal žiadosť na stavebné povolenie. Komisia sa k nej nevyjadrovala, nakoľko nie
sú na nej vysporiadané majetkoprávne vzťahy. Firma Slovak Telekom požiadala o rozšírenie
telefónnej prípojky k stavbe Ing. Michala Faixa. Komisia doporučuje riešiť prípojku s rezervou v kábli
aby sa mohlo pripojiť viac účastníkov. Navrhol prehodnotenie rozpočtu na rekonštrukciu ČOV a
zabezpečenie jej funkčnosti firmou EKOSPOL Žilina.
Poslanec Homola oboznámil s rozšírením technológie telefónnej ústredne v Batizovciach s
možnosťou pripojenia vysoko rýchlostného internetu.
Poslanec M. Nikerle upozornil na znova volne pobehujúce sa psy po cintoríne a navrhuje, aby
to komisia verejného poriadku znovu riešila.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby pri očkovaní psov v najbližšiu sobotu bola riešená aj
kontumácia psov na náklady obce.
Poslanec Faix navrhol spoločné stretnutie OcZ a predstavenstva Združenia pozemkových
úprav.
Rudolf Čonka navrhol vybudovať dom smútku, že okolité obce ho majú.
Starosta mu odpovedal, že o dome smútku musia rozhodnúť poslanci na základe požiadaviek
občanov.
Jozef Čonka chce vedieť či sa dobuduje ulica pred jeho domom.
Poslanec Faix odpovedal, že bude potrebné najskôr urobiť hrubé úpravy a potom naviesť
jemný makadam. Bolo by to vhodné urobiť prostredníctvom aktivačnej činnosti.

Poslanec Hlávka pripomenul, aby sa cesta najskôr majetkoprávne vysporiadala, aby sa nerobili
úpravy na cudzích pozemkoch.
Mária Kičinová upozornila na nepokosenú burinu na cudzom pozemku v blízkosti jej domu.
Starosta odpovedal, že zjedná nápravu. Ďalej oboznámil s vybavovaním pozemku na terajšom
ihrisku pri PD Tatran od jeho majiteľa a to Rímskokatolíckej cirkvi.
14. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol poslanec Michal Nikerle bol jednohlasne schválený.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie ukončil
o 19.15 hod.

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Overovatelia: Pavol Faix
Ing. Ľubomír Nikerle

