Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 15.12.2016
Prítomní: (4) JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle,
Neprítomný: (3) Michal Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 20172019.
Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Gerlachov na rok 2017.
Prítomní: 4

Za: 4

Neprítomní: 3 (M. Nikerle, Ing. Ľ. Rajčáková, PhD., R. Rusnák)

Uznesenie č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce Gerlachov na roky 2018 – 2019.
Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok
2017.
Prítomní: 4

Za: 4

Neprítomní: 3 (M. Nikerle, Ing. Ľ. Rajčáková, PhD., R. Rusnák)

Uznesenie č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2016.
Prítomní: 4

Za: 4

Neprítomní: 3 (M. Nikerle, Ing. Ľ. Rajčáková, PhD., R. Rusnák)

Uznesenie č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č. 7/2016 o úprave rozpočtu.
Uznesenie č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo ohľadne zabezpečenia zimnej údržby miestnych
komunikácií v katastri obce Gerlachov.
Prítomní: 4

Za: 4

Neprítomní: 3 (M. Nikerle, Ing. Ľ. Rajčáková, PhD., R. Rusnák)

Uznesenie č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje likvidáciu zásob palivového dreva predajom za cenu 25,- €/bm.
Prítomní: 4

Za: 4

Neprítomní: 3 (M. Nikerle, Ing. Ľ. Rajčáková, PhD., R. Rusnák)
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2016 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

7
4
1
1
3
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2017 až 2019
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia. Neprítomní boli
poslanci M. Nikerle, Rajčáková a Rusnák.
Všetci prítomní poslanci program schválili jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Homola a Ľ. Nikerle, do mandátovej komisie poslankyňa
Kičinová do návrhovej komisie poslankyne Faixová a Kičinová.
Prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne. Poslanci M. Nikerle, Rajčáková a Rusnák boli
neprítomní.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného zasadnutia neboli žiadne úlohy.
4. Rozpočet obce Gerlachov na roky 2017 až 2019
Starosta informoval, že poslanci obdržali návrh rozpočtu v predstihu a prečítal dôvodovú správu
k rozpočtu na rok 2017 až 2019.
Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu obce Gerlachov na roky 2017-2019,
ktorý je vypracovaný v súlade so všetkými platnými zákonmi a odporúča návrh rozpočtu na rok 2017
schváliť a roky 2018-2019 zobrať na vedomie.
Starosta dal hlasovať za rozpočet obce.
Všetci štyria prítomní poslanci návrh rozpočtu na rok 2017 schválili jednohlasne a rozpočet na roky
2018-2019 zobrali na vedomie.
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5. Rôzne
Starosta obce navrhuje vstup obce do občianskeho združenia Kimbiark, boli by tam štyri obce, aby sme
mohli požiadať o dotácie hlavne na rozvoj turistiky. Za tento návrh dal hlasovať.
Za bola poslankyňa Kičinová. Ostatní traja poslanci sa hlasovania zdržali.
Návrh starostu nebol schválený.
Hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Všetci štyria prítomní poslanci Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 jednohlasne schválili.
Ekonómka obce Oboznámila prítomných s Oznámením č. 7/2016 o úprave rozpočtu a Rozpočtovým
opatrením č. 5/2016. Rovnakými presunmi rozpočtových prostriedkov medzi položkami sa celkový rozpočet
nemení.
Štyria prítomní poslanci Rozpočtové opatrenie č.5/2016 schválili jednohlasne a Oz č. 7/2016 o úprave
rozpočtu zobrali na vedomie.
Starosta oboznámil prítomných so zmluvou o zimnej údržbe miestnych komunikácií. Zimnú údržbu
v obci nemá záujem nikto robiť. Bola vybratá firma Wood via s.r.o., Poprad, ktorá bude robiť údržbu
miestnej komunikácie za 800,- € mesačne paušálne.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby sa zmluva schválila na dobu neurčitú a vykonávanie prác na dobu
určitú.
Poslankyňa Faixová s týmto návrhom súhlasí.
Všetci štyria prítomní poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
Starosta predniesol Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi s obalov s firmou Recyklogroup a.s., Bratislava.
Všetci štyria prítomní poslanci dodatok k zmluve jednohlasne schválili.
Ekonómka obce oboznámila prítomných s konečným stavom prepožičaných kníh obce na odpredaj
v okolitých knihkupectvách a doporučuje zostatkové knihy darovať, alebo vrátiť do skladu, lebo sa už
v knihkupectvách nepredávajú.
Poslanec Ľ. Nikerle darovanie zatiaľ nedoporučuje.
Starosta navrhuje odpredaj palivového dreva, ktoré má obec na sklade. Pri novom spôsobe vykurovania
budovy obecného úradu sa už nespotrebuje. Na sklade je 51 bežných metrov palivového dreva.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje odpredaj palivového dreva v cene 25,- €/bm.
Všetci štyria prítomní poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Starosta obce konštatoval, že je potrebné nájsť spôsob akým sa bude drevo predávať.
Poslanec Ľ. Nikerle sa pýta na veterné zábrany proti snehu medzi Batizovcami a Gerlachovom.
Starosta sa informoval na Správe ciest, že zábrany osadia.
6. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
7. Uznesenie
Poslankyňa Faixová prečítala uznesenia.
8. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18.00 hod.

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle
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