Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 23.06.2016
Prítomní: (6) JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Gerlachov.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: (JUDr. Lenka Faixová, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému zdruţeného
nakladania s odpadmi z obalov s firmou Recyklogroup s ročnou účinnosťou zmluvy.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odsunutie prerokovania ţiadosti MUDr. Ivety Maťašovej, Štúrova
130/25, Poprad na najbliţšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odsunutie prerokovania ţiadosti Ing. Michala Gánovského, Nová 164
na najbliţšie zasadnutie obecného zasadnutia.
Prítomní: 6

Za: 5

Nehnlasoval: 1 (M. Nikerle)

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Gerlachov
k záverečnému účtu Obce Gerlachov za rok 2015.
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 16 odst. 10 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet Obce
Gerlachov za rok 2015 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 15 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pouţitie prebytku v sume
46 381,91 € na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016
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Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č. 3/2016 o úprave rozpočtu.
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II.
polrok 2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní sluţieb v odpadovom hospodárstve s firmou
Brantner, s.r.o., Poprad.
Prítomní: 6
Za: 6
Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)
Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť Miriam Bukatovej o povolenie čiastkovej zmeny územného
plánu obce Gerlachov pre parcely č. 497, 498 k. ú. Gerlachov s tým, ţe celý proces obstarávania
a realizácie, ako aj finančné krytie si zabezpečí vo vlastnej réţii.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť Ing. Michala Faixa, Lúčna 173, Gerlachov na čiastočnú
zmenu ÚPN o zmenu jestvujúcej funkčnej plochy s označením trvalých trávnatých plôch na parcelu
na individuálnu bytovú výstavbu (č. 2107) s tým, ţe celý proces obstarávania a realizácie, ako aj
finančné krytie si zabezpečí vo vlastnej réţii.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo na základe ţiadosti Ing. arch. Jána Bátoru, Okruţná 768/65, Poprad
konštatuje, ţe na parcele 309/29 v tomto volebnom období nie je záujem vybudovania inţinierskych
sieti.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť Jordany Nosáľovej o odpustenie platenia nájmu v budove
OcÚ za mesiac jún 2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)
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Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť SZUŠ Fantázia, ul. SNP, Svit o prenájom nebytových
priestorov v ŢS s MŠ Gerlachov, Mlynská 21.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní sluţby osvetlenia s Východoslovenskou
distribučnou, a.s., Mlynská 31, Košice.
Prítomní: 6

Za: 6

Overovatelia: Jozef Homola

Neprítomný: (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová

Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 06. 2016 v Gerlachove
Prítomní podľa priloţenej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
6
1
0
1 (Rajčáková)
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Gerlachov
5. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému zdruţeného nakladania s odpadmi z obalov s firmou
Recyklogroup
6. Mandátna zmluva s firmou Investing Poprad
7. Ţiadosť MUDr. Ivety Maťašovej, Štúrova 130/25, Poprad o odkúpenie pozemku KN E parcela č.
256/1
8. Ţiadosť Ing. Michala Gánovského, Nová 164 Gerlachov o odkúpenie pozemku KN C parcela č.
548/1
9. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2015
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. polrok 2016
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Neprítomné boli poslankyne Faixová
a Rajčáková. Prečítal program zasadnutia.
Všetci piati prítomní poslanci program schválili jednohlasne.
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
poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle do mandátovej komisie poslankyňa Kičinová a poslanec Rusnák.
Poslankyne Faixová a Rajčáková boli neprítomné.
Prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2016 sa plní priebeţne. Ekonómka obce informovala o priebehu a stave vymáhania
formou daňovej exekúcie.

Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016
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Uznesenie č. 23/2016 bolo splnené, oznam o nakladaní s odpadmi bol zverejnený v Gerlachovskom
informátore cez Podtatranský kuriér.
Uznesenie č. 24/2016 bolo splnené. Úpravy cesty sú ukončené.
Uznesenie č. 21/2016 nebolo splnené.
4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Gerlachov
Starosta povedal, ţe VZN bolo zverejnené v zmysle zákona a prejednané na pracovnom stretnutí.
Poslanec Ľ. Nikerle zopakoval zmeny a pripomienky k VZN, ktoré boli zapracované.
Prítomní piati poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Neprítomné boli poslankyne Faixová a
Rajčáková.
5. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému zdruţeného nakladania s odpadmi z obalov
s firmou Recyklogroup
Starosta predniesol návrh zmluvy. Do zmluvy je potrebné ešte zapracovať pripomienky tak, aby obec
nedoplácala na separovaný zber. Zmluvu podpíše, aţ keď budú pre obec výhodné a jasné podmienky.
Ekonómka OcÚ informovala, ţe odvoz separovaného odpadu bude vykonávať firma Brantner, ktorej
obec vypracovala materiály o mnoţstve vyzbieraného odpadu za rok 2015. Urobili tak všetky okolité obce,
ktoré majú s Brantnerom zmluvu a to z dôvodu, aby separovaný zber odpadu nebol stratový. Zmluvu je
potrebné podpísať do konca júna.
Poslanec M. Nikerle – pre ľudí je podstatné aké komodity sa budú separovať. Firma Brantner zbiera
menej komodít ako ich menuje v zmluve firma Recyklogroup.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje schváliť zmluvu na dobu jedného roka.
Prítomní šiesti poslanci zmluvu jednohlasne schválili s návrhom poslanca Ľ. Nikerlého.
Poslankyňa Rajčáková bola neprítomná.
6. Mandátna zmluva s firmou Investing Poprad
Starosta podal informáciu, ţe zmluva sa týka stavebného dozoru na stavbu Zníţenie spotreby energie
v budove obecného úradu Gerlalchov.
7. Ţiadosť MUDr. Ivety Maťašovej, Štúrova 130/25, Poprad o odkúpenie pozemku KN E parcela č.
256/1
Starosta prečítal ţiadosť MUDr. I. Maťašovej o odkúpenie pozemku. Ţiadosť bola prejednaná na
pracovnom zasadnutí.
Poslanec M. Nikerle navrhuje, aby bola MUDr. Maťašová prizvaná na ďalšie zasadnutie o bliţšie
vysvetlenie.
Poslanec Homola, od posledného konania sa nič nezmenilo, cesta nie je vytýčená.
Poslanci návrh poslanca M. Nikerleho schválili jednohlasne.
Poslankyňa Rajčáková bola neprítomná.
8. Ţiadosť Ing. Michala Gánovského, Nová 164 Gerlachov o odkúpenie pozemku KN C parcela č.
548/1
Starosta znovu prečítal ţiadosť Ing. M. Gánovaského o odkúpenie pozemku.
Poslanec Ľ. Nikerle – ţiadosť bola prejednaná na pracovnom zasadnutí. Ing. Gánovský má oplotený

obecný pozemok, s jeho predajom nesúhlasí. Stĺp elektrického vedenia je za plotom na obecnom
pozemku.
Poslanec Homola – zelený pás nie je porušený, nevidí dôvod ho neodpredať.
Poslanec M. Nikerle – ak sa odsúhlasí predaj, treba dopredu určiť akou formou sa odpredá, na
základe čoho a za aká cenu.
Poslankyňa Faixová – po dlhodobom uţívaní si môţe pozemok osvedčiť.
Ekonómka obce – správa katastra nemôţe osvedčiť pozemok bez súhlasu obce.
Poslanec Ľ. Nikerle dáva poslanecký návrh, aby sa pozemok neodpredal.
Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016
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Za návrh boli poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle. Proti boli poslankyne Faixová a Kičinová
a poslanci Homola a Rusnák.
Návrh nebol schválený.
Hlavná kontrolórka – obec má niekoľko moţností predaja, ale najlepšie je podľa osobitného
zreteľa, podmienky osobitného zreteľa si obec určuje sama. OcZ musí najskôr schváliť podmienky
osobitného zreteľa, ktoré musia byť zverejnené v zmysle zákona, aţ potom sa môţe schváliť predaj.
Poslanec Homola navrhuje odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa.
Za boli poslankyne Faixová a Kičinová a poslanci Homola a Rusnák. Proti boli poslanci Ľ.
Nikerle a M. Nikerle.
Návrh nebol schválený. Bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.
Poslankyňa Faixová dáva poslanecký návrh na odloţenie tohto bodu do ďalšieho zasadnutia.
Prítomní piati poslanci boli za. Poslanec M. Nikerle nehlasoval.
Návrh bol schválený.
9. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2015
Ekonómka obce predniesla správu k záverečnému účtu za rok 2015. Skonštatovala, ţe príjmy obce boli
naplnené do výšky 527 096,89 €, to je na 99 % a výdavky obce boli čerpané vo výške 480 714,98, to je na
89,94 % oproti rozpočtu. Obec uzavrela hospodárenie v roku 2015 s prebytkom vo výške 46 381,91 €, ktorý
navrhuje previesť do rezervného fondu.
Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015, odporúča záverečný
účet obce schváliť bez výhrad.
Všetci poslanci záverečný účet schválili bez výhrad.
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Ekonómka obce oboznámila prítomných s RO č. 2/2016, v ktorom sa navýšil rozpočet na strane príjmov
aj výdavkov o sumu 1 050,- € a zároveň predloţila aj Oznámenie 3/2016 o úprave rozpočtu v ktorom bol
riešený rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ESF. Rozpočet bol navýšený o sumu 6 193,80
€.
Poslanci jednohlasne chválili rozpočtové opatrenie a oznámenie zobrali na vedomie.
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. polrok 2016
Starosta povedal, ţe plán kontrolnej činnosti bol poslancom doručený a nemali k nemu ţiadne
pripomienky.
Prítomní šiesti poslanci plán schválili jednohlasne.
12. Rôzne
Starosta oboznámil prítomných so zmluvou o poskytovaní sluţieb v odpadovom hospodárstve s firmou
Brantner. Jedná sa v nej o pouličnom zbere papiera a pouţitého oleja.
Poslanci túto zmluvu schválili jednohlasne.
Starosta prečítal ţiadosti Miriam Bukatovej a Ing. Michala Faixa o čiastkovú zmenu územného plánu.
Všetci ţiadatelia o čiastkovú zmenu ÚPN budú pozvaní na obecný úrad spolu so spracovateľkou zmien Ing.
Hudzíkovou.
Poslanci obidve ţiadosti schválili jednohlasne.
Starosta ďalej prečítal ţiadosť manţelov Tkáčových z Popradu o vyjadrenie zámeru vybudovania
inţinierskych sietí na KN C parcela č. 309/29, ktorá má v budúcnosti slúţiť ako prístupová komunikácia
k stavebným pozemkom.
Poslanec M. Nikerle dáva návrh na odpoveď, ţe na pozemku č. 309/29 sa v tomto volebnom období
neplánuje vybudovanie inţinierskych sietí.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Starosta prečítal ţiadosť Jordany Nosáľovej o odpustenie nájomného v priestoroch budovy obecného
úradu počas rekonštrukcie budovy.
Poslankyňa Faixová navrhla odpustenie nájomného na jeden mesiac.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016
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Starosta prečítal ţiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia, Svit o prenájom nebytových
priestorov v budove Základnej školy s materskou školou Gerlachov z dôvodu výučby hudobného
a tanečného odboru.
Poslanci prenájom nebytových priestorov v budove školy schválili jednohlasne.
Starosta oboznámil so zmluvou o poskytovaní sluţby osvetlenia s firmou VSD, a.s., Košice. Zmluva
bola prejednávaná na pracovnom zasadnutí.
Poslanec M. Nikerle – súčasťou zmluvy je aj špecifikácia, ktorá nie je konkrétna. Nesedia počty
svietidiel medzi špecifikáciou a výkresom situácie. Údrţbu oceľových osvetľovacích stoţiarov podľa zmluvy
bude obec robiť na vlastné náklady. Je potrebné prerátať úsporu, koľko sa platí za energiu za vonkajšie
osvetlenie teraz a koľko by s platilo potom, keď svietidlá budú mať polovičný výkon.
Starosta - technické veci sa budú riešiť po podpísaní zmluvy. Zmluva je na desať rokov, v tom
zaplatíme cenu svietidiel, servis, revízie. So servisom a s revíziou je najväčší problém. Je na to potrebná
plošina a kvalifikovaná osoba.
Poslanec Ľ. Nikerle – treba vyhodnotiť ekonomickú výhodnosť a predloţiť poslancom na prerokovanie.
Je za rekonštrukciu osvetlenia.
Poslanec Homola – doteraz sme nemali servis.
Poslanec M. Nikerle dal návrh na schválenie zmluvy, ale podpísanie zmluvy aţ po stretnutí so
zástupcami VSD.
Tento návrh poslanci schválili jednohlasne.
Starosta oboznámil prítomných s kolaudáciou ČOV, ktorá sa odloţila, prečítal návrh Ekospolu Ţilina,
ktorý sa má splniť, aby sa ČOV skolaudovala. Cez leto poţiada o spoluprácu ţivotné prostredie, či sú návrhy
Ekospolu reálne a vypracuje stanovisko do najbliţšieho zasadnutia. Riešil dotáciu na gerlachovský potok so
zástupcami ţivotného prostredia, správou povodia, Tanapu a pamiatkarmi. Za obec bol prítomný Ľ. Nikerle,
R. Rusnák a L. Ludvik. Urobí sa jednoduchý projekt, opravia sa flúdre, opraví sa spodok kamenného mosta.
Ďalej je potrebné riešiť text kroniky. Obecnému zastupiteľstvu bola doručená ţiadosť o výstavbu detského
ihriska, ktorú podpísalo 51 občanov. Do najbliţšieho zastupiteľstva navrhuje túto ţiadosť riešiť. Vhodný
priestor by bol pri pódiu.
Poslankyňa Faixová navrhuje za vhodný priestor pred bytovkou.
Poslankyňa Kičinová – nie je dobre schválený plat starostu, je schválená pevná suma a byť
percentuálna.
Poslanec M. Nikerle – kroniku je potrebné urýchlene riešiť, obec zo zákona je povinná viesť kroniku.
Po rekonštrukcii elektrických rozvodov ostal neuprataný stavebný materiál na súkromných pozemkoch.
Obecný úrad s kultúrnou komisiou by mali vyriešiť spracovanie fotoarchívu. Neriešia sa závery z verejnej
schôdze, hlavne Revitalizácia a stanovenie si priorít. Odvoz plastov raz do mesiaca pri separovanom zbere je
veľmi dlhá doba. PD na rekonštrukciu kúrenia z praktického hľadiska nie je dobre spracovaná. V budove je
naprojektovaná jedna vetva, nedajú sa odstaviť jednotlivé časti budovy.
Poslankyňa Faixová tieţ je za to aby sa plasty odváţali dva krát mesačne.
Poslanec Ľ. Nikerle odporúča upozorniť pani Klasovskú na opravu plota, ktorý hrozí zosypaním na
štátnu cestu.
Poslanec Homola sa pýta, ako získať návrhy na priority, majú to robiť poslanci alebo lístočkami od
občanov.
Starosta navrhuje, aby si kaţdý poslanec zobral na starosť niektorú ulicu.
13. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
14. Uznesenie
Poslanec Ľ. Nikerle prečítal schválené uznesenie.
15. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.55 hod.
Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Alena Kičinová
Uznesenia zo zasadnutia č. 3/2016
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