Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 25.02.2016
Prítomní: (6) Mgr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
Neprítomný: (1) Rastislav Rusnák

Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb 2-morow s.r.o. Kravany
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný (Rusnák)

Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odsunutie žiadosti p. Ing. Gánovského na najbližšie zasadnutie
zastupiteľstva
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný (Rusnák)

Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie majetku obce v hodnote 18.399,45 €
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný (Rusnák)

Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2015
Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.4/2015 - starosta
Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č. 7/2015 o úprave rozpočtu
Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie č.1/2016 o úprave rozpočtu
Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie stavby - Kanalizácia obce z roku 2006 vo výške 3015,69 €
do majetku obce
Prítomní: 6
Za: 6
Neprítomný (Rusnák)
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Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči dlžníkovi Jánovi Krivákovi
za daň z nehnuteľnosti za rok 2001 až 2005 vo výške 117,67 €
Prítomní: 6
Za: 6
Neprítomný (Rusnák)

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Michal Nikerle
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 1/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 02. 2016 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
6
1
0
1 (Rusnák)
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmluva o poskytovaní služieb s firmou 2-morrow, s.r.o., Kravany
5. Projekt - Zníženie spotreby energie v budove obecného úradu Gerlachov - dotácia
z Environmentálneho fondu
6. Žiadosť Ing. Michala Gánovského o odkúpenie pozemku
7. Návrh na vyradenie majetku obce
8. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2015
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia. Poslanec Rusnák
a hlavná kontrolórka boli neprítomní.
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 Ľ. Nikerle a M. Nikerle, do návrhovej komisie poslankyňa
Kičinová a poslanec Homola, do mandátovej komisie poslankyne Faixová a Rajčáková.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
4. Zmluva o poskytovaní služieb s firmou 2-morrow, s.r.o., Kravany
Starosta – jedná sa o SMS systém, ktorý je rozbehnutý už od septembra minulého roku. Poslanci
zmluvu včas obdržali.
Po drobných pripomienkach poslanci jednohlasne zmluvu schválili s účinnosťou od 1. marca 2016.
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5. Projekt - Zníženie spotreby energie v budove obecného úradu Gerlachov - dotácia
z Environmentálneho fondu
Starosta – Environmentálny fond zaslal listom obci oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie na
zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania na projekt - Zníženie spotreby
energie v budove obecného úradu Gerlachov vo výške 131 992,- €. Podmienkou dotácie je preukázanie 5 %
spoluúčasti obce a to vo výške 6.946,95 €. Dotácia musí byť prefinancovaná od 10.7.2015 – 31.8.2016.
Prebehlo už aj verejné obstarávanie, ktorým bola vybraná firma Prospect, Nové Zámky ako najlepší
uchádzač. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo vestníku č. 228/2015.
6. Žiadosť Ing. Michala Gánovského o odkúpenie pozemku
Starosta predniesol žiadosť od Ing. Michala Gánovského o odkúpenie časti obecného pozemku na
parcele KN C č. 548/1 a to vo výmere 12m2. Nové zameranie oploteného pozemku Ing. Michala
Gánovského ukázalo, že plot je postavený už na obecnom pozemku a chce si to majetkovo vysporiadať.
Ing. Michal Gánovský – ploty na ulici Novej sú rovné a tento problém bude mať asi celá ulica.
Poslanec Ľ. Nikerle – stavebné pozemky na ulici Novej boli zamerané a pridelené v minulosti, obec si
nerobí nároky na tú oplotenú časť a bolo by dobré, aby zelený pás okolo cesty si obec ponechala vo svojom
vlastníctve. Predaj by bol za trhovú cenu a ďalší náklad by bol za znalecký posudok.
Poslanec Homola – aj po odpredaní by ostal dosť veľký zelený pás okolo cesty.
Poslanec M. Nikerle – obec si nebude nič nárokovať, pozemok by mal ostať vo vlastníctve obce a ak by
sa predal, tak s vecným bremenom.
Poslankyňa Kičinová – súhlasí s odpredajom s vecným bremenom.
Poslanec Ľ. Nikerle dal návrh, že OcZ nesúhlasí s odpredajom pozemku.
Za predložený návrh hlasovali poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle, proti bola poslankyňa Faixová, zdržali
sa poslankyne Rajčáková, Kičinová a poslanec Homola. Návrh poslanca Ľ. Nikerleho nebol prijatý.
Poslankyňa Kičinová predniesla návrh za odkúpenie pozemku s vecným bremenom.
Za predložený návrh boli poslankyne Faixová, Kičinová a poslanec Homola, proti boli poslanci Ľ.
Nikerle a M. Nikerle, zdržala sa poslankyňa Rajčáková. Návrh neprešiel.
Poslankyňa Rajčáková dala návrh na odsunutie prejednania žiadosti na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva
s tým, že sa musia bližšie vyšpecifikovať podmienky predaja.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
7. Návrh na vyradenie majetku obce
Starosta – predniesol návrh na vyradenie majetku vo výške 18.399,45 €, ktorý bol prejednaný na
pracovnej porade.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
8. Správa o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2015
Ekonómka – správa bola poslancom predložená v predstihu. Vozidlá majú priemernú spotrebu PHM
v norme, Opel Movano je často poruchový, požiarna cisterna je už vyradená z majetku a nová Tatra sa zaradí
v tomto roku do používania.
Starosta – Opel Movano je často v servise a opravuje sa aj svojpomocne.
Poslanec Ľ. Nikerle – na nové vozidlo nie sú finančné prostriedky a ojazdené vozidlo bude mať tiež
náklady na opravy.
9. Rôzne
Starosta – z dôvodu posúdenia stavu majetku navrhuje vyraďovaciu komisiu: predseda Jozef Homola,
členovia: Katarína Nikerlová a Jarmila Faixová.
Poslanci navrhnutú komisiu jednohlasne schválili.
Starosta informoval prítomných s listom z MF SR o poskytnutí účelovej dotácie na rok 2016 vo výške
40.000,- € na bežné výdavky pre vyčistenie koryta miestneho potoka. Dotácia je bez spoluúčasti obce.
Jednalo by sa o úpravu koryta potoka od kostola po nový most, vyrezanie poškodených stromov, vyčistenie
zvažníc, oprava fludrov, po dohode s Pamiatkovým úradom SR aj oprava kamenného mosta a vytvoriť tam
aj oddychovú zónu. Najskôr musia dať súhlas vlastníci, je potrebné jednať so životným prostredím
a vodohospodármi.
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Poslanec Ľ. Nikerle je potrebné dobre zvážiť, čo sa dá do projektu – vyčistenie brehov, úprava
priestranstiev.
Starosta – bude určená komisia aj z členov zastupiteľstva, ktorá bude jednať aj so životným prostredím
aj s vodohospodármi a bude podávať informácie na OcZ.
Poslanec M. Nikerle – prioritou je vytvoriť aj prístupy k potoku s požiarnou technikou.
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k Rozpočtovému opatreniu č.4/2015 – starosta
a k Oznámeniu č. 7/2015 o úprave rozpočtu, ktoré tvorili len drobné presuny medzi položkami a zníženie
rozpočtu na dotácie zo štátneho rozpočtu o 5187,92 € na konečnú výšku 534.483,12 €. Ďalej informovala
o úprave rozpočtu Oznámením č. 1/2016, v ktorom sa upravovali dotácie na školu o -944,-€ a rozpočet sa
navýšil o dotáciu 40.000,-€ na akciu Vyčistenie koryta miestneho potoka a tiež navýšenie o
dotáciu 131.992,- € na stavbu: Zníženie spotreby energie v budove obecného úradu.
Poslanci vzali tieto tri úpravy rozpočtu na vedomie.
Ďalej ekonómka predniesla návrh na zaradenie nákladov z roku 2006 na starú kanalizáciu vo výške
3.015,69 € do majetku obce.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
Starosta predložil návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči dlžníkovi Jánovi Krivákovi vo
výške 117,67 € za daň z nehnuteľnosti za roky 2001 až 2005.
Poslanci odpis nevymožiteľnej pohľadávky schválili jednohlasne.
Starosta prečítal list od firmy Ekospol, a.s., Žilina, ktorá je prevádzkovateľom ČOV v Gerlachove,
v ktorom je popísaná súčasná situácia na ČOV. Na zabezpečenie dostatočného prísunu kyslíka navrhuje
výmenu prevzdušňovacích tanierov 12 kusov v hodnote 1668,- € v budove č. 1, ktoré sú už po lehote
životnosti, je potrebné opraviť poklopy na šachtách pod Hubertom, rozšíriť oplotenie areálu, a to v termíne
do kolaudácie ČOV. Novým merným zariadením sa zistilo, že v ČOV máme väčšie množstvo vody, ako sa
doteraz udávalo. Dohodol postup na odber vzoriek z objektu č. 1, z objektu č. 2 a zo spoločného výtoku.
Obyvatelia budú upozornení na to, aby neodvádzali dažďovú vodu do kanalizácie.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby sa splnili podmienky, ktoré navrhuje prevádzkovateľ.
Poslankyňa Rajčáková navrhuje skontrolovať poklopy.
Poslanec Homola navrhuje prizvať aj niekoho na prevádzkovanie ČOV.
Starosta – je to atyp ČOV a je problém, aby to prevádzkoval niekto iný. Ďalej informoval, že sa bude
vydávať Podtatranský kuriér, obec bude mať v ňom svoju dvojstránku.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, ako stojí obec v otázke vymáhania stočného od hotela Hubert.
Ekonómka – stočné bolo čiastočne doplatené, ale zase narástol dlh na dani z ubytovania,
prevádzkovateľovi hotela išla vo februári upomienka na celkový dlh 8.778,63 € s termínom vyplatenia do
30.6.2016.
Poslanec Ľ. Nikerle – ohľadom pohybu psov je potrebné urobiť znovu reláciu, pri kostole odstrániť
lavičky, autobusovú zastávku viac osvetliť a dať upozornenie, že slúži pre čakajúcich na autobus a nie na
vysedávanie.
Starosta zastávku by chcel uzavrieť, aby tam nefúkal vietor.
Poslankyňa Rajčáková sa pýta, ako to vyzerá so zrkadlom na križovatke.
Starosta – osadenie sa musí riešiť s dopravným inšpektorátom a jedno zrkadlo chce osadiť aj na ulici
Hlavnej, kde je to dosť neprehľadné. Ďalej chce dokončiť oplotenie na cintoríne, kde sa zlikvidovala časť
márnice. V škôlke sa prerobilo sociálne zariadenie, dal príkaz na zamknutie zadnej brány areálu školy.
Poslanec Ľ. Nikerle podal informáciu, že v areáli družstva bude firmou T-Mobile osadený stožiar na
zlepšenie signálu v obci, žiada osloviť VÚC na vyčistenie priepustí, aby voda pretekala. Žiada informáciu
o likvidácii komunálneho odpadu.
Starosta – priepusty bude riešiť so správou ciest, obec dala výpoveď Technickým službám Svit
k 31.01.2016 z dôvodu nekorektného správania. Bude sa robiť prieskum trhu na nového dodávateľa služieb.
Poslanec Ľ. Nikerle predložil úlohy z verejnej schôdze a to určiť si priority a či sa má podať trestné
oznámenie, aby sa objasnilo, kto spôsobil škodu pri stavbe Revitalizácie obce.
Poslanec M. Nikerle na začiatku volebného obdobia, hovoril, že ľudia chcú vedieť detaily
o Revitalizácii a priority OcZ.
Starosta – hľadal akým spôsobom určiť priority, navrhuje do konca marca sa stretnúť a vypracovať
dotazník. Za rok sa urobilo toho dosť, ohľadom Revitalizácie je potrebné vytvoriť komisiu, ktorá bude tieto
veci preverovať.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje v marci urobiť pracovnú poradu k pripomienkam občanov z verejnej
schôdze.
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10. Diskusia
Poslanec Homola sa pýta, či bol poslaný list pani Pavlíkovej, aby upravila rozkopanú cestu.
Poslanec M. Nikerle konštatuje, že rozkopávky miestnej komunikácie nie sú dané do pôvodného stavu.
11. Uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala schválené uznesenie.
12. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.45 hod.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Michal Nikerle
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