Uznesenie č. 10/2004
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.11.2004

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje: a/ - inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda - p. Ján Mlynár
Členovia - p. Ing. Stanislav Marušin
P. Ing. Pavol Bukata
b/ - rozpočet Základnej školy s materskou školou v Gerlachove na rok
2004- po nadobudnutí právnej subjektivity/ tvorí prílohu
zápisnice/
c/ - bezodplatný prevod 3.415 ks akcií Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade, na Obec Gerlachov v
zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 836 z 4.9.2002, kde bol podiel
akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu
obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského
štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku
2001
d/ - úhradu všetkých poplatkov spojených s bezodplatným prevodom
akcií na Obec Gerlachov, ktoré budú prevodcovi /FNM SR/
fakturované zo strany centrálneho depozitára, prípadne člena
centrálneho depozitára
2. ukladá:

riadneho

a/ - kontrolórovi Obce Gerlachov prehodnotiť ekonomiku ČOV v
obci Gerlachov v závislosti na vypúšťaní splaškovej vody z hotela
Hubert do nasledujúceho riadneho zasadnutia OcZ
b/ - predsedníčke pre školstvo a kultúru zvolať zasadnutie kultúrnej
komisie do dvoch týždňov a prejednať vydávanie Gerlachovského
informátora a webovej stránky za úcasti redakčnej rady
c/ - obecnému úradu , aby nariadenia označené “ v mieste obvyklým “
boli vyhlásené v miestnom rozhlase, alebo písomnou formou
doručené dotknutým osobám, podľa okolnosti aj do každého domu
v obci Gerlachov
d/ - predsedovi športovej komisie vypracovať zmluvu o prenájme
miestnosti na nekomerčné úcely
e/ - obecnému úradu prekontrolovať VZN, aby neobsahovali neplatné
zákony
f/ - obecnému úradu zvolať verejnú schôdzu 30.11.2004 o 18.00 hod
zo zaslaním pozvánok do každého domu v obci
g/ - predsedom komisií zriadených OcZ, predložiť písomný menný
zoznam jednotlivých členov komisií do nasledujúceho
zasadnutia OcZ

h / - Obecnému úradu v Gerlachove pri rozsiahlejších
materiáloch, ktoré budú určené na schválenie Obecným
zastupiteľstvom v Gerlachove, upozorniť poslancov OcZ
minimálne 3 dni dopredu na rozsiahlosť materiálu a pripraviť
materiál na Obecnom úrade v Gerlachove, kde si ho môžu
poslanci OcZ preštudovať.
3. Navrhuje: a/ - Obecnému úradu v Gerlachove vypracovať na schválenie
dodatok k rokovaciemu poriadku, ktorý umožní občanom
vystúpiť so svojou pripomienkou vrámci diskusie s časovým
ohraničením, ako na verejnej schôdzi

Ing. Ján Gašper
starosta obce

