Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 26.09.2018
Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal Nikerle, Ing.
Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zimnej údržbe komunikácií.
Prítomní: 5

Za: 5

Neprítomní: 2 (JUDr. Lenka Faixová, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2018.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – starosta, Oznámenie č. 3/2018
a Oznámenie č. 4/2018.
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku na parcele KN C 386 a KN C 387 spolu o výmere 198 m2
v cene 30,- € za m2 a budovu postavenú na parcele KN C 386 v hodnote 2.500,-€.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu jedného výtlačku knihy – „Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých
Tatier“ vo výške 10,- €.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jeden výtlačok zadarmo do domácnosti, voči ktorej obec neeviduje žiadnu
pohľadávku.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenia z 5. zasadnutia

strana 1 z 6

Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie majetku pre ZŠ s MŠ Gerlachov v celkovej hodnote
2.109,10 €.
Prítomní: 7

Za: 7

Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtový harmonogram Obce Gerlachov na rok 2019.
Prítomní: 7

Za: 7

Overovatelia: Jozef Homola
Rastislav Rusnák
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Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 5/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 09. 2018 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

9
7
1
0
0
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o zimnej údržbe komunikácií
5. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – starosta, Oznámenie č.3/2018 a č.4/2018 o úprave rozpočtu a
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Program zasadnutia poslanci obdržali.
Všetci prítomní poslanci schválili program jednohlasne.
Poslankyne L. Faixová a Ľ. Rajčáková boli neprítomné.
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 poslanci J. Homola a R. Rusnák, do mandátovej komisie poslanci Ľ.
Nikerle a M. Nikerle, do návrhovej komisie poslankyňa A. Kičinová.
Piati prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
Poslankyne L. Faixová a Ľ. Rajčáková boli neprítomné.
3. Kontrola plnenia uznesení
Na poslednom zasadnutí nebolo uložené žiadne uznesenie.
4. Zmluva o zimnej údržbe komunikácií
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Starosta obce povedal, že návrh zmluvy poslanci obdržali, za pohotovosť je mesačne 300,-€ a na
hodinu za vykonané práce je 30,- €.
Prítomní poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
Poslankyne L. Faixová a Ľ. Rajčáková boli neprítomné.
5. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2018
Ekonómka informovala o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2018. Bežné príjmy obec plní na 48% a bežné
výdavky na 35%. Rozpočet celkom sa zvýšil na stav 700.636,47 €. V príjmoch je najväčším dlžníkom firma
KlaPe vo výške 32.483,87€ a vo výdavkoch v druhom štvrťroku je prudký nárast výdavkov na odvoz smetí.
Bola vykonaná mimoriadna splátka celého zostatku úveru vo výške 78.945,47 €.
Poslanec M. Nikerle povedal, že obec zlyhala vo vymáhaní pohľadávok.
Starosta obce povedal, že už bola vykonaná prvá exekúcia. Súd s firmou Luxury vo výške 4.400,89 €
obec vyhrala, ale doteraz nemáme žiadne peniaze. Firma KlaPe je na súde aj na exekúcii vo výške 20.442,41
€ a na ďalšie vymáhanie sú pripravené materiály vo výške 12.041,43 €. Bolo jednanie s majiteľom
hotela, v súčasnosti sú tam noví nájomcovia a zmluva sa bude riešiť cez právnika. Riešil s právnikom aj
trestné oznámenie. Hotel je nám len na škodu. Nová firma je ochotná nám platiť preddavkovo.
Poslanec M. Nikerle povedal, že firma sa môže vymeniť aj viac krát a dlh bude stále narastať.
Starosta obce robí pre to maximum, na začiatku sa urobila chyba, zmluva sa mala podpísať len
s majiteľom hotela a nie s prevádzkovateľom.
Poslanci vzali správu na vedomie.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – starosta, Oznámenie č.3/2018 a č.4/2018 o úprave rozpočtu a
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Ekonómka podala informáciu o presunoch finančných prostriedkov v Rozpočtovom opatrení č. 1/2018 –
starosta, ďalej Oznámeniami č. 3 a 4/2018 o úprave rozpočtu presuny pre požiarnu ochranu, aktivačné práce
a navýšenie rozpočtu o dotáciu na Kamenný most a pre školu o 35.004,- €. Rozpočtovým opatrením č.
4/2018 sa okrem presunov prostriedkov navyšuje rozpočet v kapitálových položkách Zateplenie budovy
školy a Rozšírenie kanalizácie na projektovú dokumentáciu .
Poslanec M. Nikerle sa pýta aká je starostlivosť správcu čističky, keď obec zase dostane pokutu
a z akých zdrojov bude prebiehať zateplenie budovy školy.
Starosta obce podal informáciu, že sa to týka inšpekcie zo životného prostredia, ktorá vykonala kontrolu
na čističke. Nebola v poriadku niektorá dokumentácia na vypúšťanie odpadových vôd. Jednanie s firmou
Ekoservis bude až potom, keď bude spresnený dôvod pokuty. Ohľadom zateplenia budovy školy sa bude
podávať v roku 2019 žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond. Finančné prostriedky toho roku sa použijú
na vypracovanie projektu a zameranie budovy.
Siedmi poslanci Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 schválili.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – starosta a Oznámenia č. 3 a 4/2018 o úprave rozpočtu vzali na
vedomie.
7. Rôzne
Starosta obce povedal, že poslancov už na pracovnej porade oboznámil o kúpe pozemku pri obecnom
úrade, ide o parcelu č. KN C 386 o výmere 131m, na ktorej je postavená budova bez súpisného čísla
a parcelu č. 387 m o výmere 67 m a dvor, vydláždené parkovisko. Všetci vlastníci súhlasia s cenou pozemku
30,- € za m2 a za budovu 2.500,- €.
Poslankyňa Rajčáková povedala, že cena za budovu je vysoká a ešte pribudnú náklady na likvidáciu
eternitu – nebezpečného odpadu.
Starosta obce povedal, že podmienky predaja si stanovili vlastníci.
Všetci poslanci jednohlasne schválili kúpu pozemku a budovy.
Starosta ďalej podal návrh na predaj jedného výtlačku knihy „Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých
Tatier“ vo výške 10,- €.
Všetci poslanci jednohlasne schválili cenu jedného výtlačku knihy.
Starosta podal návrh, aby sa dal jeden výtlačok knihy zadarmo do domácnosti, voči ktorej obec
neeviduje žiadnu pohľadávku.
Všetci poslanci jednohlasne schválili tento návrh.
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Starosta podal podrobnú informáciu o celkovom postupe a stave čerpania úveru na stavbu Revitalizácia
obce, ktorý bol 16. mája 2018 definitívne splatený. Za školu predložil návrh na vyradenie majetku školy vo
výške 2.109,10 €.
Všetci poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
Ďalej informoval o Rozpočtovom harmonograme pre rozpočet na rok 2019.
Všetci poslanci harmonogram schválili.
Starosta obce informoval o kúpe automobilu, ktorý bol obstaraný verejným obstarávateľom v cene
10.199,- €. Bude podpísaná kúpna zmluva, preberací protokol a urobí sa prepis automobilu na polícii.
Ukončené je oplotenie čističky odpadových vôd. Rekonštrukcia ČOV je tiež ukončená. Ukončená je aj
oprava amfiteátra a začína sa opravovať autobusová zastávka. Ďalej je schválená dotácia na opravu
Kamenného mosta vo výške 35.000,- € a začína sa s realizáciou opravy. Pri cintoríne bude realizovaná
parkovacia plocha, zabetónujú sa žľaby. Sú poškodené všetky lampy a tri nesvietia. Volal políciu, je spísaná
zápisnica a škoda je viac ako 700,- €, čiže je to trestný čin. Prípad sa vyšetruje. Oprava zasadačky sa
presunie na budúci rok. Firma VSD na svoje náklady mení kabeláž na verejnom osvetlení a je potrebné
urobiť revíziu kandelábrov. Je prísľub na dotáciu na požiarnu zbrojnicu. Firma MP kanál v obci robila
prečisťovanie kanalizácie a monitoring. Jedna šachta je zaasfaltovaná a je potrebné ju opraviť. Je problém so
separovaným zberom a je za zrušenie zberných miest, môže sa ponechať len pri obecnom úrade. Je stály
problém s diviačou zverou.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že tie hniezda na separovaný zber sú dobré, ale sám prešiel niektoré
a skutočne tam bol nahádzaný odpad, ktorý vôbec nepatrí do separácie. Navrhuje ešte dať obyvateľom
upozornenie. Bol oslovený vlastníkom pozemku, o kúpu ktorého obec prejavila záujem a je potrebné určiť na
aký účel by sa mohol využiť.
Starosta – ohľadom separácie sa môže dať informácia na internetovú stránku a pošle sa SMS správa, že
ak tento stav bude pretrvávať, tak sa tieto separované hniezda zrušia. Ďalej má záujem o odkúpenie
pozemku, pri ktorom zo zadnej strany už je vlastníkom obec. Stavba stojaca na tomto pozemku je zdravá
a navrhuje vytvoriť rozpočtovým opatrením položku na odkúpenie.
Poslanec R. Rusnák navrhuje stavbu využiť na uskladnenie náradia, ktoré zaberá veľa miesta v zrube
a v garáži pri úrade.
Starosta povedal, že budova je pre obec zaujímavá na uskladnenie materiálu a zadná časť pozemku vo
vlastníctve obce je doteraz nevyužitá.
Poslankyňa Rajčáková navrhuje zistiť cenu za pozemok. Je dobre investovať a odkúpiť pozemok.
Poslanec M. Nikerle navrhuje zakúpiť na cintorín antivandalské svietidla čo sa týka poškodených
stĺpov na osvetlenie, je za to, aby obec zainvestovala do nákupu nových buď hliníkových alebo plastových
a dlhodobo by nebolo potrebné nič riešiť. Ohľadne separácie povedal, že zrušenie hniezd sa vráti na
zvýšenom množstve komunálneho odpadu, lebo aj drobný separovaný odpad sa bude hádzať ku
komunálnemu odpadu.
Starosta povedal, že niektorí občania neseparujú, ale osveta sa ešte môže urobiť.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že je potrebné vychovávať mladých, poplatky sa budú stále zvyšovať
a osvetu je potrebné stále opakovať.
8. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
9. Uznesenie
Poslankyňa A. Kičinová prečítala uznesenia.
10. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.40 hod.
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Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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