Uznesenie č. 7/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa
15.12.2014
Prítomní: (7) Mgr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková PhD, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

návrhovú komisiu v zložení poslanec M. Nikerle a poslanec Rusnák
Prítomní: 7

b)

mandátovú komisiu v zložení poslankyňa Faixová a poslankyňa Rajčáková
Prítomní: 7

c)

Za: 7

Za: 7

príspevok pre TJ TATRAN Gerlachov v sume 1000,- € na lyžiarske preteky „Memoriál 24 padlých
hrdinov SNP“
Prítomní: 7

Za: 7

2. berie na vedomie:
a) výsledky volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
b) vystúpenie novozvoleného starostu
3. konštatuje že:
c) novozvolený starosta obce Mgr. Ján Hroboň zložil zákonom predpísaný sľub
d) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Mgr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková PhD, Rastislav Rusnák

Overovatelia: Alena Kičinová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

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

Zápisnica č. 7/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa15. 12. 2014
v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

21
7
1
1
0
1
11

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jaj členov
10. Zriadenie komisii, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
2. Voľba zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie určil pracovníčku obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice určil poslanca Ľ. Nikerlého a poslankyňu Kičinovú.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta dal slovo predsedovi volebnej komisie R. Zacherovi, ktorý prítomných oznámil s výsledkami
volieb za starostu obce a za poslancov obecného zastupiteľstva. Oznámil, že Mgr. J. Hroboň sa vzdal
kandidatúry za poslanca, preto sa funkcie poslanca ujme prvý náhradník M. Nikerle. Zvoleným kandidátom
odovzdal osvedčenia o zvolení.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
Starosta obce vyzval novozvoleného starostu k zloženiu sľubu. Mgr. J. Hroboň prečítal sľub starostu
a podpísal ho. Ing. M. Ryša odovzdal novozvolenému starostovi insígnie.
Novozvolený starosta odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca M. Nikerlému.
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5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci podpísali sľub
a čestné prehlásenie, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu, alebo poslanca.
6. Vystúpenie starostu
Starosta obce poďakoval voličom, ktorí ho zvolili aj ostatným, ktorí prišli voliť, poďakoval za prácu
bývalému starostovi a všetkým poslancom. Treba sa poučiť z chýb a nadviazať na to čo bolo dobré.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce navrhol doplniť program o voľbu mandátovej a návrhovej komisie. Do mandátovej
komisie navrhuje poslankyne Faixovú a Rajčákovú. Do návrhovej poslancov M. Nikerlého a Rusnáka.
Poslanec Ľ. Nikerle skonštatoval, že bývalý starosta nevenoval dostatočnú pozornosť príprave tohto
zasadnutia, preto navrhuje body 8 až 11 zrušiť. Program tejto schôdze bol robený podľa metodickej príručky,
ktorá nie je celkom vhodná na naše podmienky.
Poslanec M. Nikerle skonštatoval, že zákon jednoznačne určuje, že na prvej schôdzi sa musí určiť plat
starostu, ale je vecou zastupiteľstva, ako sa rozhodne.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Ľ. Nikerlého.
Všetci poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Starosta dal hlasovať o doplnenie programu:
a) schválenie návrhovej a mandátovej komisie
b) rôzne
c) diskusia
d) schválenie uznesenia
e) záver.
Všetci poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
a) Schválenie návrhovej a mandátovej komisie
Poslanci jednohlasne navrhnutých schválili.
Starosta požiadal mandátovú komisiu, aby skontrolovala osvedčenia a čestné prehlásenia, že
nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu, alebo poslanca.
b) Rôzne
Starosta oznámil, že TJ TATRAN Gerlachov žiada o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na lyžiarske
preteky Memoriál 24 padlých hrdinov, ktoré sa budú konať koncom roka. Tento termín bol určený
lyžiarskym zväzom.
Poslankyňa Rajčáková chce doplňujúce informácie o tejto dotácii a z akých zdrojov bude táto dotácia
pokrytá.
Poslanec Homola vysvetlil, že tieto preteky sa organizovali vždy v januári – februári, ale túto zimnú
sezónu Slovenská asociácia lyžiarov chválila termín pretekov už na 27. a 28. decembra.
Ekonómka obce vysvetlila, že v mimoriadnych prípadoch v zmysle VZN č. 3/2007 je možné dotáciu
poskytnúť a navrhuje čerpanie z položky palivové drevo, kde je úspora.
Starosta obce dal hlasovať o schválení žiadosti o dotáciu.
Poslanci túto žiadosť jednohlasne schválili.
c) Diskusia
Poslanec M. Nikerle upozornil poslancov, že byť poslancom neznamená prísť na zasadnutie, zdvihnúť
ruku, zobrať 10,- € a ísť domov. Vyzval starostu obce, aby apeloval na poslancov k iniciatívnej práci.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje novým poslancom poslať rokovací poriadok zastupiteľstva a žiada
nových poslancov, aby obecnému úradu nahlásili svoje kontakty – telefón a emailovú adresu. Navrhuje
zvolať do konca roku zasadnutie OcZ, aby sa riešila zimná údržba ciest, rozpočet a ďalšie naliehavé úlohy.
Starosta obce navrhuje ďalší termín zasadnutia na 30.12.2014.
d) Schválenie uznesenia
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Poslanec M. Nikerle prečítal schválené uznesenie.
e) Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 18.45 hod.

Overovatelia: Alena Kičinová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle
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