Uznesenie č. 6/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.08.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje: a/ - overovateľov zápisnice v zložení p. MUDr. Stanislava Pijaka a
p. Petra Slávika
b/- Dodatok k VZN obce Gerlachov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
c/- VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov
d/- odmeny starostovi obce Gerlachov za II.Q vo výške 19,6%
e/- výkup pozemkov pre vybranú miestnu komunikáciu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou
PROKOM
f/- výkup pozemkov od súkromných osôb na úcely výstavby vybranej
miestnej komunikácie za cenu stanovenú dvomi nezávislými
súdnymi znalcami
g/- úhrady spojené so správnymi poplatkami za overenie podpisov pri
výkupe pozemkov pre vybranú miestnu komunikáciu znáša
kupujúci, ktorým je Obec Gerlachov

2. ukladá:

a/ - p. Petrovi Gánovskému znova prejednať na výborovej schôdzi PO
kúpu automobilu pre úcely PO do najbližšieho riadneho
zasadnutia s využitím sponzorského daru cca 200.000,- Sk
b/- OcÚ pripraviť dohody na výkup pozemkov pre vybranú miestnu
komunikáciu a zaslať vlastníkom pozemkov na vyjadrenie
c/ - veliteľovi OHZ vypracovať menný zoznam úcastníkov zásahu pri
hasení požiaru v kat. území Gerlachov a Vysoké Tatry
d/ - OcÚ nájsť spôsob akým budú vyplácané mimoriadne odmeny
účastníkom zásahu pri požiari v k.ú. Gerlachov a Vysoké Tatry

4. vyjadruje: a/ - poďakovanie Obci Vranov v Českej Republike za technickú
pomoc pri odstraňovaní veternej kalamity, ktorá postihla oblasť
Vysoké Tatry dňa 19.11.2004
b/- verejné poďakovanie členom PO v Gerlachove za maximálne
nasadenie pri hasení požiaru v k.ú. Gerlachov a Vysoké Tatry

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 04.08.2005
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.8.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Kontrolór
Hostia
Ospravedlnení
Program:

1.

12
5
1
1
1
1
3
2

1. Privítanie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie dodatku k VZN o miestnych poplatkoch a poplatku za
KO a drobné stavebné odpady
5. Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov
6. COO - informácia
7. Rôzne
8. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval
schopnosť uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez
pripomienok.
2.

Voľba návrhovej komisie a zapisovateľky

Členmi návrhovej komisie sú p. Michal Nikerle a Jarmila Faixová.
Overovateľmi zápisnice, nakoľko stáli členovia nie sú prítomní je MUDr. Stanislav
Piják a Peter Slávik.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie s
výnimkou bodu 3 f - písomne upozorniť neplatičov na výšku nedoplatku a povinnosť
jeho úhrady - toto nebolo splnené a ostáva do najbližšieho zasadnutia OcZ. K
webovej stránke obce ostáva pripraviť zmluvy na jej aktualizáciu. Bod 3 h - získať
písomné vyjadrenie od kronikárky obce o ďalšom vedení obecnej kroniky- písomné
vyjadrenie nie je, aj keď bola doporučeným listom vyzvaná k vyjadreniu. Osobne
však navštívila starostu obce a dohodla ďalší postup vedenia kroniky.
MUDr.

Stanislav Piják vyjadril nespokojnosť s prenášaním bodov z uznesenia a trvá na
dodržiavaní termínov.
Žiada tiež vyjadrenie výboru PO ohľadne ponuky
sponzorstva. Michal Nikerle vysvetlil, že sponzorstvo bolo podmienené.
MUDr. Stanislav Piják navrhuje znovu rokovať o sponzorstve a pokiaľ je sponzor
ochotný venovať sponzorský dar bez podmienok, odporúča toto prijať. V opačnom
prípade zostatok financií z PO preniesť do budúceho roku a sporiť financie na nákup
automobilu. Poslanci odsúhlasili opätovné rokovanie so sponzorom.
4.
Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a
drobné stavebné odpady
Pracovníčka obecného úradu Mária Melicherová predniesla návrh Dodatku k
VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a drobné stavebné odpady, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice. Poslanci dodatok jednohlasne schválili.
5.

Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov, ktoré predniesla
pracovníčka obecného úradu Mária Melicherová bolo schválené jednohlasne.
6.

COO - informácia o súčinnostnom cvičení

Starosta obce podal informáciu o trojdňovom súčinnostnom cvičení štábu
COO, ktoré sa uskutoční v mesiaci september 2005.
Poslanci boli oboznámení s organizačnou štruktúrou CO.
7.

Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov o prebiehajúcom hodnotení vplyvu
Kongresového centra na životné prostredie.
Upozornil, že je potrebné zohnať dvoch nezávislých znalcov na hodnotenie
pozemkov k výkupu pozemkov pod miestne komunikácie. Stanovená cena za
pozemok bude konečná. Čo sa týka overovania podpisov v kúpnej zmluve - navrhuje
starosta obce z dôvodu verejného prospechu upustiť od správneho poplatku za
overenie, teda aby overenie znášala obec.
Poslanec Michal Nikerle sa spýtal na výstavbu miestnej komunikácie oproti
PD Gerlachov, pretože na výstavbu nie je územné rozhodnutie. Zodpovedal starosta
obce, že oprava miestnej, resp. Úcelovej komunikácie je robená ako oprava a nie je
potrebné územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie.
Poslanec Michal Nikerle navrhuje verejne poďakovať členom DHZ za
príkladnú prácu a nasadenie pri hasení požiaru v majetku Združenia bývalých
urbarialistov i vo Vysokých Tatrách, nakoľko zásah nášho DHZ bol úcinný. Starosta
s týmto návrhom súhlasí a navrhuje poďakovať menovite všetkým úcastníkom
hasenia, pretože to bude odkaz budúcim generáciám.
MUDr. Stanislav Piják navrhuje vypracovať veliteľovi OHZ menný zoznam a
odmeniť úcastníkov hasenia požiaru a to i prostredníctvom obce i prostredníctvom
Združenia bývalých urbarialistov, ktoré si môže uplatniť poistnú udalosť. Poslanci
odsúhlasili, že veliteľ OHZ vypracuje v spolupráci s obecným úradom formu
odmeňovania úcastníkov zásahu.

Poslanec Peter Gánovský upozornil na potrebu preložiť starú informačnú
vývesnú skrinku umiestnenú na autobusovej zastávke na iné miesto. Vyjadril tiež
záujem občanov o zakúpenie vývesného štítku upozorňujúceho na ubytovanie v
súlade s existujúcim informačným systémom obce.
P. hlavný kontrolór informoval o prebiehajúcej kontrole v škole.
Po uplynutí II. Štvrtroku poslanci OcZ schválili odmeny starostovi obce vo
výške 19,6 % .
Ing. Michal Ryša ako hosť vzniesol niekoľko pripomienok a to, že pri požiari
v katastri obce Gerlachov nebola funkčná siréna, či obec vie o dovoze odpadu do
obce, prečo nemôže dostať výstup z počítača, v prípade výkupu pozemkov pod
miestnu komunikáciu nesúhlasí s výkupom pozemkov na dve cesty, len na jednu,
upozornil na možnosť odmenenia, resp. vyjadrenia uznania osobnostiam, ktoré sa
pričinili o rozvoj obce, alebo obec zviditeľnili, vyjadril názor, že priority obce sú v
prospech určitej skupiny ľudí a odovzdal žiadosť o riešenie sťažnosti - žiadosť bude
prevzatá, zaevidovaná na Obecnom úrade v Gerlachove a riešená. V priebehu
prednášania pripomienok, nakoľko uplynul čas určený na pripomienku starosta obce
oslovil poslancov, či sú za to, aby bol čas určený na pripomienku predĺžený p. Ing.
Michalovi Ryšovi podľa potreby. Poslanci odsúhlasili možnosť pripomienkovania v
pomere 3 áno, 2 nie.
Poslanec Michal Nikerle žiada, aby sa pripomienky občanov brali v
maximálnej miere do úvahy.
Starota obce nie je proti pripomienkam občanov, ale v hlavnej miere by mali
byť prednášané poslancami a občania by mali komunikovať viac s poslancami obce a
ich prostredníctvom nadnášať svoje pripomienky a návrhy.
Mária Nikerlová žiada o vyjadrenie k svojmu členstvu v komisii pre výstavbu
a rozvoj obce, má pripomienku k neúčasti poslancov a k času verejného prerokovania
a pýta sa, kto zmenil agroturistiku - chov koní na kongresové centrum. Odpovedal
starosta obce - termín bol určený s ohľadom, že piatok je posledný pracovný deň v
týždni a o 15.00 je všeobecne po pracovnej dobe, na druhej strane bral ohľad aj na
zástupcov prizvaných štátnych orgánov a organizácií so sídlom mimo obec
Gerlachov, s ktorými bol termín dohodnutý. V dobe, keď sa robil výkup pozemkov
na chov koní ešte nebol schválený ÚP. Ing. Uhlár dostal od OcZ vyjadrenie, že OcZ
bude podporovať aktivity chovu koní - nie však v konkrétnej lokalite. Lokalita na
chov koní - agroturistiku bola vyčlenená ÚP obce Gerlachov až po jeho schválení v
OcZ 7.4.2005, teda nikdy predtým, preto k žiadnej zmene nemohlo dôjsť.
.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Jarmila Faixová
pripomienok.
9.

bol prijatý bez

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20.00

hod.
Overovatelia:

Ing. Ján Gašper
starosta obce

