Uznesenie č. 4/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 12.06.2014
Prítomní: (5) Ing. Jana Faixová, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle,
Rastislav Rusnák
Neprítomní: (2) Peter Bujnovský, Jozef Homola

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Gerlachov na 2. polrok 2014,
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní 2

b)

podľa § 16 ods. 10 zákona 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov Záverečný účet a celoročné
hospodárenie obce Gerlachov za rok 2013 bez výhrad,

c)

v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v súlade s § 15 ods.4 prebytok
hospodárenia vo výške 8775,85 € odviesť na účet rezervného fondu,
Prítomní: 5

d)

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Neprítomní: 2

Rozpočtové opatrenie 2/2014,
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

2. berie na vedomie:
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Gerlachov, Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2013,
b) Rozpočtové opatrenie 1/2014 – starosta,
c) Oznámenie č. 3/2014 o úprave rozpočtu,
3. určuje:
a) vo volebnom období 2014-2018 bude mať obecné zastupiteľstvo v Gerlachove 7 poslancov,
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

b) vo volebnom období 2014-2018 bude starosta obce Gerlachov vykonávať funkciu na plný úväzok
Prítomní: 5

Za: 5

Overovatelia: Mgr. Ján Hroboň

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2.

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 4/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 06. 2014 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

8
5
1
1
2 (Bujnovský, Homola)
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. 2014
5. Záverečný účet obce Gerlachov za rok 2013
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia.
Všetci prítomní poslanci schválili program 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 poslanci Hroboň a Nikerle, do návrhovej komisie poslankyne Faixová
a Kičinová, do mandátovej komisie poslanec Rusnák.
Poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.

3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia má obecný úrad všetky body splnené.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. 2014
Hlavná kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti, ktorý bol v zmysle zákona vyvesený na
úradnej tabuli ako ukladá zákon. Neboli k nemu pripomienky.
Prítomní poslanci schválili plán jednohlasne.
Uznesenie č. 4/2014

strana 2 z 4

5. Záverečný účet obce Gerlachov za rok 2013
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku, aby predniesla svoje stanovisko ku záverečnému účtu za rok 2013.
Hlavná kontrolórka skonštatovala, že záverečný účet obsahuje všetky povinné údaje, bol zverejnený
obvyklým spôsobom, verejne prístupný na úradnej tabuli obce v zmysle zákona, účtovná závierka bola
overená audítorom, prebytok hospodárenia navrhuje odviesť do rezervného fondu a doporučuje celoročné
hospodárenie schváliť bez výhrad.
Ekonómka obce predniesla správu k záverečnému účtu za rok 2013. Skonštatovala, že rozpočet obce bol
upravovaný dvoma riadnymi rozpočtovými opatreniami, štyri krát boli vykonané presuny finančných
prostriedkov a sedem úprav v zmysle oznámení o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu. Príjmy obce boli
naplnené do výšky 385.730,30 €, to je na 96 % a výdavky obce boli čerpané vo výške 376.954,45 €, to je na
94 % oproti rozpočtu. Obec uzavrela hospodárenie v roku 2013 s prebytkom vo výške 8775,85 €, ktorý
navrhuje previesť do rezervného fondu.
Štyria prítomní poslanci schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad a prebytok
hospodárenia vo výške 8775,85 € odviesť na rezervný fond. Poslanec Nikerle sa zdržal hlasovania.
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
Ekonómka obce prečítala dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2014. Zmena rozpočtu bola
potrebná z dôvodu nutnosti navýšenia príjmových položiek o sumu 6360,- € a o rovnakú sumu sa navýšili
výdaje a urobili potrebné presuny medzi jednotlivými položkami.
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu a jednohlasne ho schválili.
7. Rôzne
Starosta oznámil, že je potrebné určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva v ďalšom volebnom
období a úväzok starostu na výkon funkcie.
Poslanci jednohlasne schválili pre ďalšie volebné obdobie sedem poslancov a výkon funkcie starostu
na plný úväzok.
Ekonómka obce predniesla Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 – starosta, ktoré vo výdajoch tvorí presun
finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami a Oznámenie č. 3/2014 o úprave rozpočtu z dôvodu
poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu. Úprava rozpočtu bola vo výške 10.827,38 €.
Poslanci zobrali Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - starosta a Oznámenie č. 3/2014 o úprave rozpočtu na
vedomie.
Poslanec Nikerle – kedy bude otvorená kompostáreň vo Svite a ako sa rieši likvidácia skládky, ponúkol
kontajner z družstva. Pri likvidácii kalamitného dreva, autá preťažené drevom zničia novú cestu, jazdia
veľkou rýchlosťou cez dedinu, robia si v obci prekládky, čím zanechávajú neporiadok. Treba upozorniť
políciu a osloviť Urbár, TANAP a Štátne lesy.
Starosta – kompostáreň otvoria na budúci týždeň a tri roky bude v prevádzke zadarmo a keď nám
Technické služby dodajú kontajneri, tak obec bude odpad odvážať. K naloženiu odpadu bude potrebný
nakladač od Poľnohospodárskeho družstva. Bol na dopravnom inšpektoráte, upozornil aj Správu ciest, že sa
cesta zničí, autá jazdia preťažené.
8. Diskusia
Poslanec Hroboň – v akom stave sa nachádza most pri zastávke, kanalizácia na Lúčnej ulici a oplotenie
cintorína.
Starosta – Správa ciest sa teraz zaoberá povodňami, až potom sa urobia zvodidlá. Kanalizácia na
Lúčnej ulici má spracovaný projekt, prechádza po pozemkoch, kde je veľa vlastníkov a urbár bude žiadať
o zriadenie vecného bremena. Do konca októbra bude obec žiadať o dotáciu z environmentálneho fondu.
K oploteniu cintorína – východná strana je pripravená, musia sa vykopať pne, potom sa vykopú jamy
a natiahne pletivo, parkovisko pred cintorínom musí ísť cez územné konanie a urobiť projekt.
Poslanec Hroboň, oznámil, že 28.6.2014 sa bude konať futbalový turnaj, žiada o obecné auto
a poskytnutie reklamných upomienok pre súťažiace družstvá.
Poslankyňa Kičinová – žiada vymeniť vchodové dvere na budove školy.
Starosta – obec dala žiadosť o poskytnutie dotácie z ministerstva financií.
9. Návrh na uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala uznesenie.
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Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
10. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.30 hod.

Overovatelia: Mgr. Ján Hroboň
Ing. Ľubomír Nikerle

Uznesenie č. 4/2014

Ing. Michal Ryša
starosta obce
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