Uznesenie č. 4/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 13.06.2013
Prítomní: (6) Peter Bujnovský, Ing. Jana Faixová, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomní: (1) Jozef Homola

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad
Prítomní: 6

b)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1(Faixová)

Neprítomný: 1

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

vyradenie majetku ZŠ s MŠ podľa predloženého zoznamu
Prítomní: 6

j)

Neprítomný: 1

Zmluvu s Ing. Igorom Bobákom – výroba publikácie Monografia obce Gerlachov
Prítomní: 6

i)

Zdržal sa: 0

Zmluvu s firmou MADE spol. s r.o. B. Bystrica – rozšírenie programu URBIS
Prítomní: 6

h)

Proti: 0

Zmluvu o dielo s firmou Ekospol a.s. Žilina – rekonštrukcia ČOV
Prítomní: 6

g)

Za: 6

Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Prítomní: 6

f)

Neprítomný: 1

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. polrok 2013
Prítomní: 6

e)

Zdržal sa: 0

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
Prítomní: 6

d)

Proti: 0

Správu o hospodárení a o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2012
Prítomní: 6

c)

Za: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

vyradenie majetku obce podľa predloženého zoznamu
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

2. berie na vedomie :
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Gerlachov za rok 2012
b) Správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012
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c) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013: 22.8., 3.10., 14.11., 19.12.,
d) Oznámenie č. 3/2013 o úprave rozpočtu
e) Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – starosta

Overovatelia: Peter Bujnovský

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Alena Kičinová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 4/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 06. 2013 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

9
6
1
1
1
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2012
5. Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Gerlachov za rok 2012
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. polrok 2013
7. Zmluva s firmou Ekospol Žilina – rekonštrukcia ČOV
8. Zmluva s firmou MADE spol. s r. o. Banská Bystrica – rozšírenie programu URBIS
9. Zmluva s Ing. Igorom Bobákom – výroba publikácie Monografia obce Gerlachov
10. Schválenie vyradenia materiálu za ZŠ s MŠ a Obec Gerlachov
11. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
12. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
13. Plán zasadnutí na II. polrok 2013
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia.
Poslanec Homola bol neprítomný.
Poslanec Nikerle dal návrh, aby sa bod 11 presunul pred bod 7. Program zasadnutia s týmto návrhom
prítomní poslanci jednohlasne schválili.
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 poslanec Bujnovský a poslankyňa Kičinová, do návrhovej komisie
poslanci Nikerle a Rusnák, do mandátovej komisie poslanec Hroboň a poslankyňa Faixová.
Prítomní poslanci všetkých navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 3/2012 bod 3. c) zostáva v plnení.
4. Záverečný účet Obce Gerlachov za rok 2012
Starosta vyzval ekonómku obce aby predniesla záverečné hospodárenie obce za rok 2012.
Uznesenie č. 4/2013

strana 3 z 6

Ekonómka - poslanci dostali všetky materiály v predstihu. Rozpočet na rok 2012 bol schválený vo
výške 300 668,- €, upravený bol dvoma rozpočtovými opatreniami a oznámeniami s kódom zdroja 111 na
výšku 323 234,74,- €. Bežné príjmy na rok 2012 boli plnené na 100 %. Bežné výdavky boli čerpané na 81 %.
Kapitálové príjmy obec nerozpočtovala a kapitálové výdavky čerpala na 28%. Príjmy školy boli vo výške
6 173,48 € a výdavky vo výške105 941,14 €. Celkové príjmy obce boli vo výške 323 287,62 € a výdavky vo
výške 278 757,66 €. V roku 2012 bola zaradená stavba Splašková kanalizácia ul. Nová. Výška pohľadávok
stúpla o 726,- € aj napriek zapojeným exekučným vymáhaniam. Dodatkom k zmluve s Prima bankou bol
zmenený krátkodobý úver na dlhodobý s mesačnými splátkami 2500,- €. Obec ukončila rok s prebytkom vo
výške 38 244,56 €. Hospodárenie počas roka bolo preverené audítorom a hlavným kontrolórom. Doporučuje
prebytok hospodárenia previesť do rezervného fondu a schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Starosta – pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky predniesol jej stanovisko k záverečnému účtu.
v ktorom tiež odporučuje celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Záverečný účet poslanci schválili bez výhrad jednohlasne.
5. Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Gerlachov za rok 2012
Starosta oznámil, že bola pozvaná riaditeľka ZŠsMŠ s ekonómkou, ale sa ospravedlnili a riaditeľka
poverila pani Kičinovú, aby predniesla správu o hospodárení a aj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Poslankyňa Kičinová predniesla obidve správy.
Starosta oznámil, že ešte do konca júna príde ponuka na výmenu okien.
Poslanci schválili obidve správy jednohlasne.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na II. polrok 2013
Hlavná kontrolórka prečítala plán kontrolnej činnosti.
Poslanci nemali k plánu pripomienky a schválili ho jednohlasne.
7. Zmluva s firmou Ekospol Žilina – rekonštrukcia ČOV
Starosta informoval o zmluve, ktorá sa týka rekonštrukcie ČOV so zapojením dotácie z envirofondov.
Tieto aktivity musia ísť cez verejné obstarávanie, ale firma Ekospol, a.s., Žilina ako prevádzkovateľ čističky,
má na ňu patentné právo lebo technológia v našej ČOV je atypická a môže sa tam použiť iba technológia
Ekospolu. V roku 2010 sa robilo verejné obstarávanie bez zverejnenia v zmysle vtedy platných zákonov, čo
je odkonzultované aj s envirofondom. Obec bude žiadať jednu záverečnú faktúru a nie čiastkové faktúry.
Faixová navrhuje zadržať 10 % sumy a vyplatiť ju až po kolaudácii.
Starosta znova pripomenul že Ekospol dostane zaplatené až po prevedení všetkých prác.
Poslanec Hroboň – pýta sa či je zmluva už podpísaná.
Starosta odpovedal, že áno, ale ešte nie je odovzdaná druhej strane a budú sa v nej niektoré veci meniť.
Poslanec Nikerle – navrhol schvaľovať zmluvu so zmenami a to: splatnosť do 30 dní, jedna záverečná
faktúra, zrušiť sankcie, lebo medzi poslednou faktúrou a úhradou z envirofondu, môže prejsť dlhší čas ako
30 dní.
Starosta – môže sa dohodnúť na dlhšej splatnosti a pri faktúre je potrebné rešpektovať požiadavky
envirofondu.
Hlavná kontrolórka navrhuje doplniť do zmluvy aj deň účinnosti.
Poslanci schválili zmluvu aj so zmenami jednomyseľne.
8. Zmluva s firmou MADE spol. s r. o. Banská Bystrica – rozšírenie programu URBIS
Starosta informoval, že firma Made nám spravuje účtovnícky program a zmluva sa týka licencie.
Poslanci schválili zmluvu jednomyseľne.
9. Zmluva s Ing. Igorom Bobákom – výroba publikácie Monografia obce Gerlachov
Poslanci zmluvu obdržali. Zhotoviteľ dostane zálohu 3300,- €. Pôjde predsádka farebná, určí sa termín
do kedy sa predložia fotografie s textom – do konca júna. Cena publikácie vychádza približne na 15,- €.
Nepublikované fotky budú zhromaždené na CD a každý si ho bude môcť zakúpiť. Publikáciu bude tlačiť
Neografia Martin.
Poslanec Nikerle – termín, že obec má 48 hodín času na vyjadrenie sa mu zdá šibeničný, aby
nevypovedali zmluvu.
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Hlavná kontrolórka – keď bude kniha graficky spracovaná, je potrebné ju celú prečítať, lebo aj po
korektúrach môže nastať chyba aj v tlači a za 48 hodín prečítať približne 300 strán je krátky čas. Je potrebné
doplniť nadobudnutie platnosti zmluvy.
Poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
10. Schválenie vyradenia materiálu za ZŠ s MŠ a Obec Gerlachov
Ekonómka oboznámila prítomných s návrhom na vyradenie majetku školy, ktorý predložila ekonómka
školy. Jedná sa o zastaralý, nefunkčný a poškodený majetok a kuchynské riady, ktoré sú z nevhodného
materiálu. Ďalej predložila návrh na vyradenie majetku obce, ktorý je poškodený, bez možnosti opravy
a nespĺňa podmienky revízie.
Poslankyňa Faixová – k majetku, ktorý má zostatkovú hodnotu je potrebné priložiť posudok.
Poslanci oba návrhy schválili jednohlasne.
11. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Tento bod sa prejednával na základe schváleného návrhu poslanca Nikerleho pred bodom č. 7. Zmluvu
poslanci obdržali, je na 40 tis. EUR s 5 % spoluúčasťou obce vo výške 2.105,- EUR. Zmluva sa týka
rekonštrukcie ČOV. Finančné prostriedky obec obdrží až na základe zúčtovania faktúr najneskôr do
15.12.2013.
Zmluvu poslanci schválili, poslankyňa Faixová sa zdržala hlasovania.
12. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
Ekonómka obce informovala prítomných, že začiatkom júna bola vykonaná konsolidácia obratov obce
a školy, ktorá prebehla v poriadku a bez chýb a bola overená audítorkou.
Poslanci zobrali túto správu ku konsolidovanej účtovnej závierke na vedomie.

13. Plán zasadnutí OcZ na II. polrok 2013
Starosta obce navrhuje ďalšie zasadnutia na 22. august, 3. október, 14. november a 19. december.
Poslanci zobrali tento plán zasadnutí na vedomie.

14. Rôzne
Starosta informoval, že sú nachystané podklady na vykonanie exekúcie pre exekútora. Na 27.6.2013 je
verejné zasadnutie Združenia účastníkov pozemkových úprav. Je problém s komínom na budove obecného
úradu. Zatiaľ je návrh ceny na opravu za 2300,- € za vyfrézovanie a vložku. Meškajú prechody do domov –
neboli vyzvárané veci. Na jeseň chce požiadať o dotáciu z envirofondu na zokruhovanie kanalizácie na
hornom konci ul. Lúčnej. Stretne sa s projektantom, urobí sa úprava rozpočtu.
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2013 – starosta
a k Oznámeniu č. 3/2013 o úprave rozpočtu, v ktorej uviedla dôvody na zmenu rozpočtu na rok 2013. Týkajú
sa navýšenia rozpočtu obce o poskytnuté účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a presun medzi
jednotlivými položkami v časti príjmov a výdavkov.
Poslanci zmeny vzali na vedomie.
Ďalej starosta informoval, že družstvo hasičov postúpilo z okresného kola na krajské, ktoré bude v Terni
pri Prešove. Druhé družstvo hasičov skončilo na okresnej súťaži v poradí ako tretie.
Poslanec Hroboň s pýta, či bola kolaudácia.
Starosta – kolaudácia prebehla aj za neúčasti Slovenskej údržby ciest, Poprad a Obv. Úradu pre CD
a PK, Poprad . Je potrebné ešte niektoré veci dorobiť.
15. Diskusia
Nikto nemal diskusný príspevok.
16. Návrh na uznesenie
Poslanec Nikerle prečítal uznesenie.
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Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
17. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.05 hod.

Overovatelia: Peter Bujnovský
Alena Kičinová

Uznesenie č. 4/2013

Ing. Michal Ryša
starosta obce
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