Uznesenie č. 6/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 11.10.2012
Prítomní: (6) Peter Bujnovský, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Ing. Jana Faixová

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. berie na vedomie:
a)

hospodárenie za tri štvrťroky 2012

b)

správu o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2012

c)

oznámenie o úprave rozpočtu s kódom zdroja 111 pre školstvo vo výške 597,60 €

2. schvaľuje:
a) Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácii
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

b) Zmluvu o prenájme nebytových priestorov so Slovenskou poštou, a.s., Banská Bystrica
Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

c) Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s firmou Brantner, s.r.o., Poprad
Prítomní: 6

Overovatelia: Mgr. Ján Hroboň

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 6/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 10. 2012 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

9
6
1
0
1 (Ing. Jana Faixová)
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií
5. Hospodárenie za tri štvrťroky 2012
6. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2012
7. Zmluva o prenájme nebytových priestorov so Slovenskou poštou, a.s., Banská Bystrica
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Ospravedlnil poslankyňu Faixovú a hlavnú
kontrolórku. Poslanci Bujnovský a Nikerle boli zatiaľ neprítomní. Navrhol za bod 7 doplniť prejednanie
zmluvy s firmou Brantner Poprad.
Prítomní štyria poslanci upravený program jednohlasne schválili.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanec Hroboň a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie
poslanci Nikerle a Homola. Do mandátovej komisie poslanec Bujnovský a Rusnák. Poslanec Bujnovský a
Nikerle sa dostavili na zasadnutie.
Poslanec Nikerle nehlasoval a ostatní poslanci navrhnutých schválili.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta - z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy. Uznesenie č. 3/2012 bod 3. – obecný úrad
písomne vyzval vlastníkov pozemkov, na ktorých sa vytvára nelegálna skládka a aj vlastníkov susedných
pozemkov. Niektorí občania už začali robiť poriadok.
4. Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií
Starosta oznámil, že zmluva bola prejednaná na poslednom zasadnutí zastupiteľstva. S prácou pána
Bujnovského bola vyjadrená spokojnosť. Práce budú poskytnuté za rovnakých podmienok ako minulý rok.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili
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5. Hospodárenie za tri štvrťroky 2012
Starosta dal slovo ekonómke obce, aby prítomných oboznámila s hospodárením.
Ekonómka obce podala správu o hospodárení za tri štvrťroky, kde celkové príjmy sú plnené na 75 %,
z toho podielové dane na 71 %. Daň z nehnuteľnosti je celkom plnená zatiaľ na 38%, príjem za komunálny
odpad vrátane príjmu za staré roky je na 94% a stočné celkom je plnené na 32%. Výdavky obce sú čerpané
na 62 %. Napriek tomu niektoré položky bude potrebné navýšiť najbližším rozpočtovým opatrením.
Komunálny odpad je už teraz čerpaný na 84 %.
Poslanci vzali správu na vedomie.
6. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2012
Starosta oznámil, že správa bola poslancom predložená. K správe neboli žiadne pripomienky.
Poslanci vzali správu na vedomie.
7. Zmluva o prenájme nebytových priestorov so Slovenskou poštou, a.s., Banská Bystrica
Starosta oznámil, že v zmluve sa nemenia finančné podmienky. Je v záujme obce, aby pošta fungovala.
Obec Slovenskej pošte, a.s. Banská Bystrica nefakturuje žiadne energie.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
8. Zmluva s firmou Brantner Poprad, s.r.o., Poprad
Starosta informoval, že firma Brantner Poprad, s.r.o., Poprad v obci vykupuje papier. Náklady
s výkupom znáša firma. Poskytujú za kilo papiera 0,05 €, alebo za päť kilogramov papiera jednu rolku
toaletného papiera.
Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
9. Rôzne
Starosta podal informáciu zo zasadnutia RZTPO o zmene vo financovaní centra voľného času, kde
dochádzalo v niektorých prípadoch k zneužívaniu príspevkov na dieťa. Navrhnutý je nový systém, príspevky
pôjdu na obce, ale zníži sa ich výška. Ďalej informoval o zákone o verejnom obstarávaní, kde aj samospráva
musí prejsť na elektronické trhovisko. Ďalšia zmena sa chystá v zákone o odpadoch, kde vlastník pozemkov
bude zodpovedať za čierne skládky. Aktivačné činnosti idú do nového cyklu. Na aktivačných prácach ostalo
17 osôb a na malých obecných službách máme 24 osôb. V roku 2013 dôjde k zmene zákona o zamestnanosti.
Na poplatkoch a dani z nehnuteľnosti nám poplatníci dlžia 41 tis. € k 30.9.2012, likvidujú sa staré
pohľadávky, u niektorých aj formou exekučných príkazov. Oznámil poslancom, že od 1.12.2012 začne platiť
nový zákon o miestnych daniach, preto by bolo potrebné zosúladiť VZN s týmto zákonom.
Poslanec Hroboň vyhlásil, že nemal hlasovať za uznesenie č. 3/2012 ods.3.c) ohľadom likvidácie
nelegálne uskladneného odpadu. Čierne skládky sa mali nahlásiť na obvodný úrad životného prostredia.
Poslanec Nikerle – pozemky, na ktorých sú skládky sú aj obecné. Odpad je potrebné cez aktivačné
práce upratať, poľnohospodárske družstvo napísalo list na obec aj na ObÚ ŽP o nelegálnych skládkach.
Životné prostredie tento podnet postúpilo prokuratúre.
Starosta – nebola dobrá komunikácia medzi obcou a poľnohospodárskym družstvom. Družstvo malo
poskytnúť mechanizmy, aby sa mohol odpad vytriediť za pomoci aktivačných prác a vyviesť, čo sa dá urobiť
aj v najbližšom čase.
10. Diskusia
Ing. P. Bukata – prečo meškajú práce na oprave prístupov k rodinným domom. Žiada opravu asfaltu
pred svojim rodinným domom. Prečo sa nemôžu dávať vrecia s odpadom ku konve a kde ma dávať staré
obkladačky. Navrhuje, aby občania ktorí potrebujú kominárske práce nahlásili na obec, aby sa tieto práce
v obci robili naraz, tým budú lacnejšie.
Poslanec Hroboň – rošty na vstupy sú kúpené, práce navrhuje robiť svojpomocne. Pred zimou to už
bude problém. Zorganizuje brigádu a výkopové práce by mali urobiť v rámci aktivačnej činnosti.
Starosta – občania boli s predstihom vyzývaní k rozkopávke pred asfaltovaním, diera v asfalte sa musí
nechať do jari, lebo zem bude ešte sadať. Pri odpadovom hospodárstve obec za každé vrece platí navyše.
Občania začali zneužívať systém zberu odpadu, dokladali vrecia a to bolo na úkor ostatných.
Poslanec Homola – keramický odpad je potrebné odviesť do Popradu na sídlisko Juh, je tam zberňa.
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Poslanec Nikerle – obec je povinná zabezpečiť likvidáciu odpadu v zmysle VZN.
Starosta – na kominárske práce je potrebné urobiť najskôr dohodu s poskytovateľom služby.
Ekonómka oznamuje, že škole je potrebné navýšiť rozpočet na školské pomôcky s kódom zdroja 111
pre školstvo vo výške 597,60 € a zohľadnené to bude v najbližšom rozpočtovom opatrení. Vyjadrila sa
k fakturácii za komunálny odpad - Technické služby si neevidujú počet vyprázdnených kukanádob, ale
fakturujú prepočtom podľa počtu obyvateľov, ale vrecia spočítavajú a fakturujú obci ako položku navyše.
11. Návrh na uznesenie
Poslanec Homola prečítal uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.40 hod.

Overovatelia: Mgr. Ján Hroboň

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Alena Kičinová
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