Uznesenie č. 5/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 16.12.2015
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. uznieslo sa:
a)

na VZN č. 2/2015 O poskytovaní opatrovateľskej služby,
Prítomní: 6

b)

Za: 6

Neprítomný (Rajčáková)

na VZN 4/2015 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva,
Prítomní: 7

Za: 6

Nehlasoval: (M. Nikerle)

2. schvaľuje:
a)

zmluvu o budúcej dodávateľskej zmluve s firmou Recyklogroup, a. s., Bratislava
Prítomní: 7

b)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gerlachov na roky 2015 až 2020,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

vykonanie auditu ZŠ a MŠ v Gerlachove v 1. polroku 2016, s tým že audit si bude hradiť škola,
Prítomní: 7

j)

Za: 7

zmenu spôsobu číslovania uznesení OcZ od 1.1.2016 tak, že uznesenia sa budú číslovať jednotlivo
vzostupným číselným poradím,
Prítomní: 7

i)

Za: 7

vyraďovaciu komisiu v zložení: Jozef Homola, Katarína Nikerlová a Jarmila Faixová,
Prítomní: 7

h)

Za: 7

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016,
Prítomní: 7

g)

Za: 7

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015,
Prítomní: 7

f)

Za: 7

Rozpočet Obce Gerlachov na roky 2016 vrátane Rozpočtovej požiadavky č. 1 k Rozpočtu Obce
Gerlachov na roky 2016 až 2018,
Prítomní: 7

e)

Za: 7

Rozpočtovú požiadavku č. 1 k Rozpočtu Obce Gerlachov na roky 2016 až 2018,
Prítomní: 7

d)

Za: 7

Za: 5

Zdržal sa : (Ľ.Nikerle)

Nehlasoval: (Homola)

odpis nedokončenej investície Rozšírenie vodných zdrojov Gerlachov z roku 2003 ako zmarenú
investíciu,
Prítomní: 7
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3. berie na vedomie:
a) Rozpočet obce Gerlachov na roky 2017 a 2018,
b) Oznámenie č. 6/2015 o úprave rozpočtu,
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtu obce Gerlachov na roky 2016 až 2018

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová

Uznesenie č. 5/2015
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 5/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 12. 2015 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
1
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 2/2015 O poskytovaní opatrovateľskej služby
5. VZN č. 4/2015 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
6. Zmluva o budúcej zmluve s firmou Recyklogroup, a.s., Bratislava
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gerlachov na roky 2015 - 2020
8. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2016 až 2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje v bode č. 5. opraviť VZN č. 4/2015 O financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva a bod č. 6 preštilizovať - Zmluva o budúcej zmluve s firmou
Recyklogroup, a.s., Bratislava.
Všetci prítomní poslanci schválili program jednohlasne. Poslankyňa Rajčáková bola neprítomná.
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 poslanec Homola a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie
poslankyne Faixová a Rajčáková, do mandátovej komisie poslanci Ľ. Nikerle a Rusnák.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne. Poslankyňa Rajčáková bola neprítomná.
3. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z uznesení boli splnené.
4. VZN č. 2/2015 O poskytovaní opatrovateľskej služby
Starosta – k VZN bola vytvorená pracovná skupina.
Poslanec Ľ. Nikerle – náklad obce bude minimálne 5,- €, úhradu za opatrovateľskú službu navrhuje vo
výške 2,50 € za hodinu.
Uznesenie č. 5/2015
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Starosta dal o VZN hlasovať.
Všetci prítomní poslanci zmluvu jednohlasne schválili. Poslankyňa Rajčáková bola neprítomná.
5. VZN č. 4/2015 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Starosta – vyzval ekonómku obce, aby podala informáciu.
Ekonómka - návrh VZN upravuje konkrétnu výšku normatívu na jednotlivé kategórie – materskú školu
a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Gerlachov, normatív pre súkromného zriaďovateľa
centra špeciálno-pedagogického poradenstva so sídlom na území obce a podrobnosti financovania
poskytovateľom záujmového vzdelávania so sídlom mimo obce. Normatív sa ráta na počet detí podľa
výkazu ŠKOL 40-01 k 15.9. 2015.
Starosta dal o VZN hlasovať.
Šiesti poslanci boli za, poslanec M.Nikerle nehlasoval. VZN bolo schválené.
6. Zmluva o budúcej zmluve s firmou Recyklogroup, a.s., Bratislava
Starosta – zmluva bola prejednaná na pracovnej porade, dal o nej hlasovať.
Všetci poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gerlachov na roky 2015 - 2020
Starosta – program rozvoja bol rozposlaný na pripomienkovanie.
Poslanec M. Nikerle – je tam veľa akcii, ktoré sa majú robiť, plán sa má každý rok vyhodnocovať,
anketa nebola dobre zorganizovaná zo strany obce.
Starosta – je dobré, že je v programe rozvoja viac aktivít a dal hlasovať za program rozvoja.
Všetci poslanci tento program rozvoja schválili jednohlasne.
8. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2016 až 2018
Ekonómka – návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný. Vyvesený rozpočet bol upravený
o Rozpočtovú požiadavku č. 1, celkom na výšku 469.088,- €.
Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu obce Gerlachov na roky 2016-2018,
ktorý je vypracovaný v súlade so všetkými platnými zákonmi a odporúča návrh rozpočtu na rok 2016
schváliť a roky 2017-2018 zobrať na vedomie.
Starosta dal hlasovať za Rozpočtovú požiadavku č.1.
Všetci poslanci schválili požiadavku jednohlasne.
Starosta dal hlasovať za rozpočet obce upravený o rozpočtovú požiadavku.
Všetci poslanci návrh rozpočtu na rok 2016 schválili jednohlasne a rozpočet na roky 2017-2018
zobrali na vedomie.
9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
Ekonómka – vysvetlila dôvody zmien v rozpočte, navýšenie rozpočtu o 1.749,- € v časti príjmov aj
v časti výdavkov a predniesla aj Oznámenie o úprave rozpočtu č. 6/2015 kde sa rieši poníženie prostriedkov
zo štátneho rozpočtu pre školu o -5.879,05 € a navýšenie pre stavbu Sanácia čiernych skládok o +92.723,-.
Celkový rozpočet obce sa upravil na výšku 539.671,04 €.
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 a Oznámenie č. 6/2015 vzali na vedomie.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Starosta oznámil, že plán činnosti bol poslancom doručený a vyvesený na úradnej tabuli.
Poslanci plán kontrolnej činnosti jednohlasne schválili.
11. Rôzne
Starosta – z dôvodu posúdenia stavu majetku navrhuje vyraďovaciu komisiu: predseda Jozef Homola,
členovia: Katarína Nikerlová a Jarmila Faixová.
Poslanci navrhnutú komisiu jednohlasne schválili.
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Starosta – informoval, že na stavbu Sanácia čiernych skládok obec už dostala peniaze, Gerlachovský
informátor bol nahlásený, že je zrušený, pani M. Nikerlová súhlasí s ďalším pokračovaním vedenia kroniky
obce. V termíne do 4.12.2015 obec podala všetky dokumenty na Environmentálny fond ohľadne stavby
zateplenia budovy OcÚ, boli dodané aj doplňujúce údaje a dostali sme informáciu, že rozpočet pokrátia
o zateplenie fúkanou izoláciou vo výške 3300,- €, ktoré boli presunuté do neoprávnených nákladov a obec
ich urobí z vlastných prostriedkov. Kolaudácia ČOV sa predlžuje do 15.5.2016, urobí sa oplotenie šachty 7-8
m.
Poslankyňa Rajčáková – navrhuje nákup fotopasce na sledovanie priestoru zlikvidovanej čiernej
skládky.
Poslanec M. Nikerle – kedy bude predložený na schválenie text kroniky za rok 2014, je potrebné znovu
obnoviť Gerlachovský informátor. Na zateplenie budovy OcÚ je projekt už predložený na
Environmentálnom fonde a projektovú dokumentáciu nik nevidel. Je to rovnako, ako pri projekte
revitalizácie obce.
Starosta – text bude napísaný v mesiacoch január až február, projekt na zateplenie budovy sa musel
rýchlo urobiť a predložiť.
Poslanec Homola – peniaze nemusíme prijať, ak sa do projektov M. Nikerle rozumie, treba sa na to
pozrieť.
Starosta – od projektov sa dá odstúpiť z rôznych dôvodov.
Poslankyňa Rajčáková – do budúcna je potrebné dať informáciu poslancom dopredu, že sa finišuje
s prípravou projektu a bude na krátky čas k nahliadnutiu.
Poslanec Ľ. Nikerle – dáva návrh na zmenu spôsobu číslovania uznesení od 1.1.2016 a to vzostupným
číselným poradím.
Poslanci návrh Ľ. Nikerleho schválili jednohlasne.
Poslanec M. Nikerle – navrhuje urobiť audit v ZŠ s MŠ v 1. polroku 2016.
Piati poslanci boli za návrh M. Nikerleho, poslanec Ľ. Nikerle sa zdržal a poslanec Homola nehlasoval.
Návrh bol schválený.
Starosta – na pracovnej porade bol predložený materiál ohľadom stavby rozšírenia vodných zdrojov
z roku 2003, ku ktorej obec nemá podklady a dal hlasovať za odpis nedokončenej investície.
Šiesti poslanci boli za, poslankyňa Rajčáková sa zdržala. Odpis investície bol schválený.
12. Diskusia
Poslanec M. Nikerle – na ulici Lúčnej pri výstavbe kanalizácie je potrebné reklamovať zlámaný asfalt
pri skruži, zostávajúce rúry zo stavby treba zaradiť do majetku obce. Povolené rozkopávky miestnej
komunikácie sú v zlom stave, zásyp sa nerobil podľa vzorových rezov, ďalej obec má pokračovať vo
fotoarchíve. Je potrebné sa vrátiť k verejnému zhromaždeniu občanov a stanoviť si priority.
Starosta navrhuje vytvoriť komisiu aj z radov občanov obce.
Poslankyňa Rajčáková navrhuje vložiť do nasledujúceho čísla Gerlachovského informátora anketový
lístok o prioritách.
Poslanec Ľ Nikerle navrhuje najbližšie zasadnutie na koniec januára, alebo začiatkom februára.
13. Uznesenie
Poslankyňa Faixová prečítala schválené uznesenie.
14. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.35 hod.

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
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