Uznesenie č. 6/2006
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.9.2006

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje:

a) priority obce – rozšírenie miestnych komunikácií, výstavba domu
smútku, rozšírenie ČOV, úprava centra obce
b) štvrťročné odmeny starostovi obce vo výške 26,8 %
c) správu o čerpaní rozpočtu
d) predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2006
e) dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
f) počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie: 7
g) inzerciu v občasníku Gerlachovský informátor, a to 160 znakov za
30,- Sk

2. ukladá:

a) OcÚ pripraviť dokumentáciu, sledovať možnosti čerpania a podať
žiadosť na grantové prostriedky z fondov EÚ na úpravu centra obce
b) OcÚ informovať občanov o možnosti pripomienkovať vypracovanú
štúdiu úpravy centra obce a zároveň ju zverejniť na vývesnej tabuli
obce
c) OcÚ získať vyjadrenie odborne spôsobilej osoby o možnosti použitia
pripraveného dreva na výstavbu domu smútku a preveriť možných
dodávateľov
d) OcÚ upozorniť PD Tatran Gerlachov, aby upravilo budovu obchodu
a jej okolia, odstránilo nepríjemný zápach z kanalizácie a zabezpečilo
jej opravu

3. vyhlasuje:

a) 26. október 2006 za deň konania voľby do funkcie hlavného
kontrolóra obce Gerlachov

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 14.09.2006

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.09.2006 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení

Program:

1.

12
5
1
1
1
4
2

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Riešenie centra obce
5. Výstavba domu smútku
6. Určenie priorít obce
7. Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006
8. Návrh úpravy rozpočtu
9. Schválenie dodatku VZN
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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

Keďže všetci stáli členovia návrhovej komisie a overovatelia boli prítomní, nie je
potrebná nová voľba.
3.

Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie.

4.

Riešenie centra obce

Starosta obce predložil spracované možné riešenia. V súčasnosti však na realizáciu nie
sú financie. Tieto sa dajú získať z grantových prostriedkov EÚ. Je potrebné pripraviť
dokumentáciu cez odborné firmy a sledovať grantové programy a v prípade možnosti ihneď
podať žiadosť. Poslanci rozdiskutovali klady i zápory predloženého návrhu. MUDr. Stanislav
Piják vyslovil názor, že základnou podmienkou riešenia centra je vybudovanie obchvatu obce,
prípadne maximálne a radikálne spomalenie cestnej dopravy na štátnej ceste cez obec
Gerlachov. Je tiež potrebné predložiť štúdiu riešenia centra na pripomienkovanie občanom.
Starosta obce informoval, že riešenie obchvatu obce je v kompetencii VÚC a je to dlhodobý
proces spojený s prevodom vlastníctva pozemkov.

5.

Výstavba Domu smútku

Starosta obce informoval o súčasnom stave stavby a navrhol nájsť odbornú firmu,
ktorá zrealizuje hrubú stavbu Domu smútku. V rozpočte obce však nie je zabezpečený
dostatok financií na vykrytie hrubej stavby. Riešením by bol aj úver. MUDr. Piják považuje
za potrebné zvážiť ďalšie kroky, aby obec nebola na začiatku volebného obdobia zadĺžená.
Ing. Stanislav Marušin navrhuje v prvom rade urobiť kalkuláciu. Podľa názoru Ing. Michala
Jančušku pripravené drevo ešte nie je vhodné na výstavbu, pretože nie je dostatočne vysušené.
Na jeho vysušenie je potrebný minimálne jeden rok. MUDr. Piják navrhuje nechať problém na
riešenie nasledujúcemu novozvolenému zastupiteľstvu. Po rozdiskutovaní sa poslanci dohodli,
že je potrebné osloviť odborníka na drevo, aby posúdil kvalitu a stav pripraveného stavebného
dreva, urobiť cenovú kalkuláciu a v prípade kladného posúdenia zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo za účelom posúdenia vhodnosti úveru.
6.

Určenie priorít obce

Starosta obce pripomenul priority prijaté v predchádzajúcich obdobiach. Pre potreby
Dexie banky Slovensko je však potrebné znovu prehodnotiť priority, respektíve potvrdiť
prijaté priority, preto navrhol aby ako priority obce ostali priority z minulého obdobia a to:
rozšírenie miestnych komunikácií, výstavba domu smútku, rozšírenie ČOV a kanalizačnej
siete a ako novú prioritu doplniť riešenie centra obce.
Poslanci schválili navrhnuté priority.

7.

Správa o čerpaní rozpočtu

Nakoľko správa bola v dostatočnom predstihu doručená poslancom, títo sa s ňou
oboznámili, nebolo nutné správu prednášať. MUDr. Piják sa informoval k bodu správy
týkajúceho sa školy a to prečo Základná škola s materskou školou v Gerlachove
nevypracovala v termíne účtovnú závierku, na súčasný stav účtovania v škole, ako aj na
možný postih za neplnenie si povinností zo strany riaditeľky školy, ktorá nesie
zodpovednosť za prevádzku školy. Poslanci správu o čerpaní rozpočtu schválili. Správa tvorí
prílohu zápisnice.

8.

Návrh úpravy rozpočtu

Návrh úpravy bol taktiež zaslaný poslancom na preštudovanie, preto poslanci návrh
schválili bez pripomienok. Návrh tvorí prílohu zápisnice.

9.

Schválenie Dodatku k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov

Dodatok k VZN, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, predniesla a vysvetlila
pracovníčka OcÚ Mária Melicherová, poslanci jednohlasne schválili. Tvorí prílohu zápisnice
10.

Rôzne

Ing. Michal Jančuška vyslovil dotaz, ako je to so zimnou údržbou ciest, pretože
k vykonávaniu zimnej údržby zamestnancami Poľnohospodárskeho družstva v Gerlachove
majú občania výhrady. Ako vysvetlil starosta obce, obec nemá na výber poskytovateľa tejto
služby. V prípade záujmu zo strany iných poskytovateľov je možnosť uvažovať o zmene.
Poslanec Peter Gánovský upozornil na problém údržby budovy Poľnohospodárskeho
družstva – predajne potravín, ktorá dlhodobo kazí vzhľad obce. Je potrebné upozorniť
vlastníka stavby na nutnosť údržby, vrátane opravy kanalizácie kvôli šíriacemu sa zápachu.
Za občanov sa do diskusie prihlásili:
Ing. Michal Ryša, ktorý schvaľuje riešenie centra aj zainteresovanie občanov. K domu
smútku je podľa jeho názoru urobiť tender. Vyslovil otázku, prečo doposiaľ neboli získané
financie z eurofondov, či v rozpočte pribudli financie za uloženie odpadu a či bola schválená
zmena územného plánu obce, keďže sa začala výstavba penziónov na miestach, kde sú plochy
športového vyžitia. Starosta obce prisľúbil podať písomnú odpoveď.
Pani Mária Nikerlová vyslovila otázku, či poslanci boli oboznámení so stavom
„smetiska“.
P. Emília Slušná nepovažuje umiestnenie kontajnérov na separovaný zber na
autobusovej zastávke za vhodné. Konkrétny iný návrh nemá. Vyslovila dotaz, cez pozemky
ktorých vlastníkov prechádza prepojenie nového vodojemu. Starosta obce odporučil obrátiť sa
na investora – Podtatranskú vodárenskú spoločnosť v Poprade, pretože obec túto informáciu
zatiaľ nemá.
P. Mária Kičinová – upozornila na umiestnenie maringotky na miestnej komunikácii
pred vstupom na cintorín.
Pracovníčka OcÚ Mária Melicherová predniesla žiadosť hlavného kontrolóra Ing.
Petra Valachoviča o ukončenie pracovného pomeru k 30.9.2006. Poslanci ju vzali na vedomie
a zároveň vyhlásili za deň konania voľby do funkcie hlavného kontrolóra 26. október 2006.

Poslanci určili odmeny starostovi obce za III. Q vo výške 26,8 %.
Vzhľadom k blížiacim sa voľbám určili poslanci pre nasledujúce volebné obdobie
1 volebný obvod s počtom poslancov 7.
Mária Melicherová prečítala žiadosť Mestského úradu vo Vysokých Tatrách
o spolufinancovanie Centra sociálnych služieb vo Vysokých Tatrách. MUDr. Piják vyslovil
názor, že zriadenia centra vo V. Tatrách nie je vhodné riešenie zo zdravotného hľadiska.
Poslanci po prediskutovaní nesúhlasili s participáciou na tomto projekte.

7.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Hana Gallová,
bez pripomienok.

9.

bol prijatý všetkými hlasmi

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

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
starosta obce

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2006
Výdavková časť

Rozpočet

234

01116 632001

Vodné

234

01116 633001

234

Úprava

Po úprave

5

+ 2

7

Interiérové vyb.

30

- 6

24

01116 633006

Všeobecný mat.

50

+ 10

60

234

01116 635002

Údržba výpočt. techniky

22

+ 10

32

234

01116 635005

Údržba admin. budov

30

- 30

-

234

01116 637001

Školenia, kurzy

7

+ 3

10

234

01116 637003

Propagácia, reklama

20

- 20

-

234

01116 637014

Stravovanie

15

+5

20

234

01116 716

Prípravná a proj.dok.

350

+120

470

234

0320

PO

100

+ 50

150

234

04513 635006

Údržba ciest

60

+ 10

70

234

0510 637004

Odvoz a likvid. KO

260

+ 40

300

234

0840 633015

Palivo – kosačka

3

+ 2

5

234

01116 633004

Prevádzkové prístroje

-

+ 12

12

234

01116 637018

Vrátené príjmy

-

+ 1

1

234

04513 711001

Výkup pozemkov pod MK

-

+811

811

234

04513 717002

Rekonštrukcia MK

-

+ 85

85

234

0520 717002

Prístavba kanalizácie

-

+ 100

100

SPOLU

+ 1 205

Príjmová časť

Rozpočet

235

111003

Výnos dane

235

121002

Daň zo stavieb

235

133001

235

Úprava

Po úprave

3 950

+ 75

4 025

160

+ 5

165

Popl. za psa

10

+ 3

13

133012

Za užívanie verej.priestr.

12

+ 28

40

235

229005

Za znečisťovanie ovzd.

20

+ 6

26

235

223001

Poplatok za rezerv.hrob.m.

-

+ 2

2

235

312001

Refundácia zo ŠR

-

+ 195

195

217

454

Prevod z fondov

400

+891

1 291

SPOLU

+ 1 205

Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006
Celkový rozpočet u výdavkov vrátane splátky leasingu je 4.440.000,-- Sk, čerpanie je
2.825.215,78 Sk, čo predstavuje 63,63 %,
Správa je zameraná na položky, ktoré vykazujú prekročenie plánu a u ktorých je ku koncu
rozpočtového roka predpokladané prekročenie. Jedná sa o tieto položky:
Vodné OcÚ rozpočet je 5. tis Sk, čerpanie 3.714,50. Bolo to spôsobené
pravdepodobne únikom vody vo WC používanom Slovenskou poštou. Čerpanie je
74,29 %.
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - tieto neboli rozpočtované, avšak prevádzka úradu
si vyžiadala náklady na nákup skartovačky v čiastke 2.082,50. Položka Interiérové
vybavenie vykazuje nedočerpanie vo výške cca 7.000,-- Sk, tieto žiadame v rozpočte
presunúť na položku prevádzkové stroje a prístroje, nakoľko na túto položku bude
preúčtovaný aj nákup počítača, ktorý je v súčasnosti zaúčtovaný na položke Nákup
výpočtovej techniky, kde rovnako nebol rozpočet. Jeho nákup vo výške 9.800,-- Sk
si rovnako vyžiadali potreby úradu.
Všeobecný materiál - z celkového rozpočtu 50.000,-- Sk je čerpanie 38.401,51. Prečerpanie je
spôsobené oneskoreným zaslaním faktúry v sume 16.560,91 Sk za rok 2005 za tlačivá
a kancelárske potreby, ktorú obec obdržala a uhradila až v januári 2006.
Údržba výpočtovej techniky v súčasnosti prekročená nie je, nakoľko sú uhradené
preddavkové celoročné platby, avšak je potrebná revízia programového vybavenia a jej
legalizácia - preto je potrebné upraviť rozpočet min. o čiastku 10.000.-- Sk.
Školenia, kurzy, semináre - rozpočet je 7.000,- čerpanie je 6.679,50 Sk. Tohto roku bol
uskutočnený snem ZMOS, ktorého sa zúčastnil starosta obce, množstvo školení
v súvislosti s častou zmenou legislatívy a v septembri bolo zahájené školenie spojené
s prechodom na akruálne účtovníctvo. Rovnako je potrebná úprava rozpočtu o 3 tis.
Sk.
Stravovanie rovnako v súčasnosti prekročené nie je, avšak nakoľko sa od júla začali
stravovať aj dvaja koordinátori aktivačnej činnosti je potrebné navýšenie rozpočtu o 5.
tis. Sk.
Prípravná a projektová dokumentácia - rozpočet je 350.000,-- Z toho bolo plánovaných
300.000,-- ako rezerva na územný plán a 50.000,-- na geometrický plán. Aj keď
momentálne je položka vyčerpaná len na 22,86 %, je potrebné zvýšenie z dôvodu
zvýšenia ceny za vypracovanie územného plánu o cca 40.000,-- a vypracovanie PD na
rozšírenie MK v sume cca 80.000,--.
Na kapitolu PO bol rozpočet 100.000,--. Požiarnej ochrane bolo prisľúbené, že
v prípade obdržania refundácie za požiare v roku 2005 sa rozpočet navýši
o refundovanú čiastku. V decembri roku 2005 obec obdržala refundáciu vo výške
50.000,-- čo bolo odvedené do rezervného fondu obce. Je preto potrebné navýšiť
rozpočet o uvedenú čiastku.
Údržba ciest - rozpočet je 60.000,-- Sk, čerpanie je 45.000,--. Keďže zimná sezóna ešte
nezačala, zvyšných 15.000,-- nebude postačovať. Navrhujeme preto úpravu o 10.000,Sk.
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu- aj keď plnenie nie je výrazne percentuálne
prekročené, od druhej polovice roka sa začal vývoz veľkoobjemového kontajnera
z rómskej osady Technickými službami mesta Svit na skládku v Žakovciach - čo činí
cca 5.000,-- na jeden vývoz. Je preto nutné urobiť úpravu rozpočtu o min. 40.000,-Sk.

Palivo kosačka - rozpočet bol 3.000,-- Sk. Na rozdiel oproti minulým rokom Úrad práce
neuhrádza nákup benzínu na výkon aktivačnej činnosti, preto celú potrebu musí hradiť
obec. Preto je potrebná úprava o 2.000,-- Sk.
Vrátené príjmy - nebol tam rozpočet, avšak z volieb konaných v decembri min. roku bolo
nutné odviesť zostatok vo výške 907,-- Sk. Je preto potrebná úprava o 1.000,-- Sk.
Výkup pozemkov pod MK rovnako nebol rozpočtovaný, pretože financie boli zvlášť na účte
vedenom v Dexia banke Slovensko. Na základe schválenia OcZ boli na tento účel aj
použité doposiaľ vo výške 577.615,-- Sk. V priebehu týždňa je potrebné previesť
ďalšie financie na Slovenský pozemkový fond. Je však nutné aj upraviť rozpočet a na
811 tisíc Sk.
Rekonštrukcia MK rovnako nebola v rozpočte, avšak OcZ ju už na minulých zasadnutiach
schválilo. Suma za asfaltovanie bola 84.590,20.

Celkový rozpočet u príjmov vrátane prevodov z fondov je 6.960.000,-- Sk, plnenie
príjmov je 4.673.826,36, čo predstavuje 67,15 %.
V príjmovej oblasti neevidujeme položky s výrazným neplnením. Plnenie pod 50 % je len
u jednej položky a to u nájomného - to je plnené len na 27,6 %. V rozpočte bolo počítané
s príjmom z prenájmu z urbáru, avšak tomuto boli odpočítané z nájmu náklady na údržbu
miestnosti. V druhom polroku však začnú plynúť príjmy z prenájmu z bytu v materskej škole
a evidujeme však aj nedoplatky v bytoch rómskych občanov.
Okrem toho sú v plnení rozpočtu položky, ktoré sa nerozpočtujú a to ako u príjmov, tak
u výdavkov. Jedná sa o aktivačnú činnosť, prídavky na deti, stravovanie, štipendium a nákup
pomôcok pre deti v hmotnej núdzi, dotácie na voľby a p. Tieto položky sú vyrovnané na strane
príjmov i výdavkov.
Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami - 6.960.000,-- a výdavkami - 4.440.000,-- je
2.520.000,- čo je ročný odvod finančných prostriedkov Základnej škole s materskou školou
v Gerlachove.
Výška vyčerpaných finančných prostriedkov za školu nebola zahrnuté v uzávierke za I. polrok
2006, nakoľko škola nedoručila v lehote určenej daňovým úradom účtovnú závierku obci,
ktorá odovzdávala účtovnú závierku bez údajov školy. Tieto budú po dohovore s metodičkou
Daňového úradu v Poprade zahrnuté v sumárnej výške za III. štvrťrok 2006 do účtovníctva
obce Gerlachov.

Vypracovala: Mária Melicherová

