Uznesenie č. 2/2006
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.3.2006

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje: a) prevod majetku obce na podtatranskú vodárenskú spoločnosť v cene 300,– Sk
za m2, a to:
- ochranné pásmo vodojemu
- ochranné pásmo vodného zdroja
b) rekonštrukciu kotolne a výmenu kotla v ZŠ s MŠ s dopadom na rozpočet
obce
c) štvrťročné odmeny starostovi obce vo výške 28,8 %

2. ukladá:

a) obecnému úradu upozorniť vlastníkov neudržiavaných pozemkov v blízkosti
hlavnej cesty na povinnosť tieto pozemky bezodkladne upraviť
b) Ing. Michalovi Faixovi s pracovnou skupinou prejednať zmluvu na
rekonštrukciu telocvične s Evanjelickou cirkvou metodistickou Bratislava
c) zrealizovať sčítanie hydiny v obci, čo je súčasťou kontroly opatrení proti
vtáčej chrípke, ktoré vykoná Ing. Michal Faix a p. Mária Nikerlová

3. berie na vedomie: a) vzdanie sa mandátu poslanca Michala Nikerleho.

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 16.03.2006
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.03.2006 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Hlavný kontrolór
Hostia
Ospravedlnení

Program:

1.

11
5
1
1
1
3
1

1. Privítanie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o zasadnutí krízového štábu obce k vtáčej chrípke
5. Prevod majetku obce na PVPS
6. Schválenie návrhu zmluvy
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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

Členmi návrhovej komisie za neprítomných p. Michala Nikerleho a p. Hanu Gallovú sú
p. Peter Gánovský a p. Peter Slávik Overovateľmi zápisnice ostávajú p. Ing. Michal Faix a p.
Ing. Stanislav Marušin.
3.

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

4.

Informácia o zasadnutí krízového štábu obce k vtáčej chrípke

Informáciu podal starosta obce a prečítal zápisnicu zo zasadnutia krízového štábu, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice. MUDr. Piják je ochotný robiť kontaktnú osobu v prípade
viacnásobného úhynu hydiny. Vykoná poradenstvo, protinákazové opatrenia, zabezpečí
veterinárny zásah a v prípade potreby je ochotný zabezpečiť liečebnú starostlivosť u ľudí.
Poslanec Michal Faix navrhol, že v obci vykoná v spolupráci s občanmi sčítanie hydiny.
Obrátil sa na prítomných občanov s prosbou o spoluprácu. Spolupracovať pri sčítaní bola
ochotná p. Mária Nikerlová.
Starosta obce navrhol oboznámiť občanov s prebiehajúcim sčítaním hydiny
prostredníctvom Gerlachovského informátora.
5.

Prevod majetku obce na PVPS

Starosta obce informoval o zmluve o postúpení práv investora z obce na PVPS. PVPS
majú tiež záujem o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v ochrannom pásme vodojemu
a vodného zdroja. Dohoda by bola možná vo výške 300,-- Sk/m2. Jedná sa o 1.136 m2.
Informoval tiež o žiadosti obce na rekonštrukciu kotolne v škole, pri ktorej by výška záväzku
obce činila 454.445,-- Sk, čo je možné vykryť odpredajom pozemkov pre PVPS a čiastkovým
príspevkom ZŠsMŠ.
Vyjadril sa poslanec Ing. Michal Faix. Vyzdvihol potrebu zabezpečiť dostatok pitnej
vody pre obec. Je za odpredaj, pretože podstatné je, aby bol vodný zdroj dokončený, aby občania
nemali problémy s vodou.
MUDr. Piják považuje za nutné prehodnotiť, či je to pre obec výhodné. Starosta obce
vysvetlil, že na dokončenie diela je potrebných min. 1.000.000,-- Sk. V tom prípade MUDr.
Piják jednoznačne podporil návrh odpredaja s podmienením investorstva zmluvou.
6.

Schválenie návrhu zmluvy s ECM

Pracovníčka OcÚ Mária Melicherová prečítala návrh zmluvy s ECM ohľadom
rekonštrukcie telocvične ZŠsMŠ. Návrh zmluvy je prílohou zápisnice.
Poslanec Michal Faix navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu na rokovanie a skúsiť rokovať
s ECM. Do pracovnej skupiny sa na jeho oslovenie prihlásili p. Ing. Stanislav Marušin a p.
Mária Nikerlová. Bude snaha o spolufinancovanie aj časti rekonštrukcie kotolne a ÚK v objekte
ZŠsMŠ.
7.

Rôzne

Starosta obce podal informáciu k stavbe Domu smútku. Prostriedky na jeho výstavbu sa
pokúsi získať z fondov EÚ prípadne z Ministerstva výstavby SR.
Ing. Michal Ryša sa vo svojich príspevkoch dotkol verejnej schôdze z 8.12.2005, kde
bolo povedané, že pripomienkami občanov sa bude zaoberať obecné zastupiteľstvo, ďalej podľa
neho nie je bezpečnostné opatrenie pred prívalovými vodami dostatočné, pretože sa urobil len
výkop kanála a to nepostačuje. Žiada o väčšiu ochranu pred vodami stekajúcimi zo svahov.
Výkup pod vodojem podľa jeho informácií nebol robený za jednotnú rovnakú cenu. Cena

kolísala od 20,-- do 200,-- Sk. Je za to, aby sa pozemky pod vodojemom a pod vodným zdrojom
predávali za cenu, za ktorú obec vykupuje pozemky od občanov, teda za 89,-- Sk.
Pre neprítomnosť poslanca Michala Nikerleho predniesol Ing. Michal Ryša list od p.
poslanca Michala Nikerleho, ktorým sa ku dňu 16.3.2006 vzdáva funkcie poslanca (v prílohe
zápisnice).
Starosta obce sa vyjadril k príspevku p. Ing. Michala Ryšu - rokovanie poslancov k
verejnej schôdzi bolo dňa 11.1.2006. Úprava resp. odkanalizovanie stekajúcej vody zo svahov
bolo urobené v rámci možností obce a vzhľadom k vlastníckym právam majiteľov pozemkov, po
ktorých je vedený odtokový kanál nie je možné urobiť väčšie dielo bez stavebného povolenia.
Čo sa týka vodojemu - ide o ponuku a dopyt, nie je to verejnoprospešná stavba, to znamená, že
nie je v moci PVPS aby tieto pozemky obci vyvlastnili, preto cenu stanovuje dopyt a ponuka, nie
znalec. V prípade záujmu o bližšie vysvetlenie žiada pána Ing. Michala Ryšu o písomné
formulovanie dopytov a obecný úrad mu dá písomné vyjadrenie.
Ing. Michal Faix sa cíti listom p. Michala Nikerleho dotknutý, pretože nie je pravda, že
sú všetci poslanci "stranícki", ako sa vyjadril pán Michal Nikerle. P. Ing. Faix je tiež nezávislým
poslancom a tiež musel mať 100 podpisov z obce, aby mohol kandidovať. Pokiaľ by sa nevzdali
v vo volebnom období od r. 2002, bolo by ich v OcZ šesť ku jednému straníckemu poslancovi.
P. Ing. Michal Gánovský sa pýtal, či nebude obec zadĺžená po podpise zmluvy o pôžičke
na výkup ciest a žiada, aby ho obec nezadlžovala. Starosta odpovedal, že po výstavbe na
Lodvagoch a Smrečkoch bude rozpočet obce navýšený z miestnych daní a poplatkov
cca o 1 mil. Sk ročne, čo bez prístupovej cesty nie je možné. Obec sa teda nezdĺži, ale podstatne
získa.
MUDr. Stanislav Piják sa vyjadril k pozemkom, ktoré sú v blízkosti hlavnej cesty a nie
sú upravené. Je nutné vyzvať vlastníkov, aby tieto pozemky dali do poriadku, pretože je to pre
obec a jeho obyvateľov hanba, keď pri vstupe i výstupe z obce návštevníkov vítajú zarastené a
neudržiavané pozemky už viac ako 3 roky po požiari.
Poslanci určili starostovi obce odmeny za I. Q. 2006 vo výške 28,8 %.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesol p. poslanec Peter Slávik, bol prijatý všetkými
hlasmi bez pripomienok.
9.

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19.50 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

