Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 07.03.2018
Prítomní: (4) Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomní: (3) JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.,

Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove neschvaľuje žiadosť o.z. Familiaris, Svit o poskytnutie finančného
príspevku.
Prítomní: 4
Za: 4
Rajčáková, PhD.)

Neprítomní: 3 (JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá obecnému úradu vypracovať splátkový kalendár s firmou KlaPe
s.r.o. a predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prítomní: 4
Za: 4
Rajčáková, PhD.)

Neprítomní: 3 (JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za
rok 2017.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov
na I. polrok 2018.
Prítomní: 4
Za: 4
Rajčáková, PhD.)

Neprítomní: 3 (JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
Prítomní: 4
Za: 3
Nehlasoval: 1 (Michal Nikerle)
Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Neprítomní: 3 (JUDr. Lenka

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Oznámenie č. 5/2017, Oznámenie č. 6/2017,
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 - starosta a Oznámenie č. 1/2018 o úprave rozpočtu.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce
Gerlachov za rok 2017.
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Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje novú inventarizačnú komisiu v zložení predseda Ing. Ľubica
Rajčáková, PhD ., členovia: Katarína Nikerlová, Jarmila Faixová.
Prítomní: 4
Za: 4
Rajčáková, PhD.)

Neprítomní: 3 (JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schvaľuje návrh na vyradenie majetku v hodnote 3883,10 €.
Prítomní: 4
Za: 4
Rajčáková, PhD.)

Neprítomní: 3 (JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica

Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove ukladá obecnému úradu odvysielať reláciu v MR o zákaze voľného
pohybu psov v obci.
Prítomní: 4
Za: 3
Proti: 1 (Ing. Ľubomír Nikerle)
Faixová , Jozef Homola, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.)

Overovatelia: Alena Kičinová
Rastislav Rusnák
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Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 03. 2018 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomní
Zapisovateľka
Hostia

8
4
1
1
3 (JUDr. L. Faixová J. Homola,
Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosť firmy KlaPe s.r.o., Poprad o umožnenie vyplatenia záväzkov formou splátkového
kalendára
5. Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 O financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2018
8. RO č. 1/2018, Oznámenie č. 1/2018 o úprave rozpočtu, RO č. 4/2017 - starosta, Oznámenie č.
5/2017 a Oznámenie č. 6/2017
9. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za rok 2017
10. Návrh na vyradenie majetku
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky. Poslankyne JUDr. Lenka Faixová, Ing. Ľubica Rajčáková PhD. a poslanec J. Homola
boli neprítomní a boli ospravedlnení.
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 bola navrhnutá poslankyňa A. Kičinová a poslanec R. Rusnák, do návrhovej komisie
poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle, do mandátovej komisie poslankyňa A. Kičinová.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
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3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval o plnení uznesenia č. 67/2017. Pre obec je finančne výhodnejšia
opatrovateľská služba Charitas Poprad v porovnaní s poskytnutou službou o.z. Familiaris.
Poslanec M. Nikerle a Ľ. Nikerle navrhli žiadosť občianskeho združenia Familiaris, Svit neschváliť.
Všetci poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
4. Žiadosť firmy KlaPe s.r.o., Poprad o umožnenie vyplatenia záväzkov formou splátkového
kalendára
Starosta vyzval zástupcu firmy KlaPe, aby prítomných oboznámil so žiadosťou a návrhom splátkového
kalendára.
Pán Klaudius Burger informoval o zlej finančnej situácii v hoteli Hubert a predložil splátkový kalendár,
ktorým chce dlh z roku 2017 splatiť. Pri vyťaženosti hotela splatí viac. Dlh voči štátnym organizáciám už
nemá. Okrem dlžnej sumy zo splátkového kalendára sa zaväzuje platiť aj novovzniknuté záväzky, ktoré

bude uhrádzať v dobe splatnosti.
Poslanec Ľ. Nikerle skonštatoval, že obec už má zlé skúsenosti s firmou KlaPe za nedodržanie
splátkového kalendára.
Ekonómka oboznámila prítomných s výškou dlhu za rok 2017 je to 16.394,65 €, kde po odčítaní splátok
od firmy KlaPe vo výške 12.200,- € ostáva stále dlh za rok 2017 vo výške 4.194,65 € a novovzniknuté
záväzky za rok už sú už teraz vo výške 4.775,52 €.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje splátku za marec 1500,- € navýšiť na 3.500,- €, aby firma zároveň uhradila
do 25. marca aj výdavky za január 2018.
Starosta povedal, že obecný úrad pripraví nový splátkový kalendár, tak aby sa do 31.12.2018 bol
vyplatený dlh za rok 2017 a aj novo vzniknuté záväzky roku 2018.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
5. Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 O financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva
Starosta obce povedal, že pracovný materiál bol poslancom v predstihu poslaný a prerokovaný aj na
pracovnej porade.
Hlavná kontrolórka, z dôvodu ukončenia činnosti súkromného centra, navrhuje v nariadení zrušiť body
o súkromnom centre a dodatok s pripomienkami upraviť.
Starosta obce povedal, že obecný úrad prepracovaný návrh dodatku predloží na najbližšie
zastupiteľstvo.
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu. Kontrolnú činnosť vykonávala v súlade s plánmi kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017 a 2. polrok 2017 a spracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018.
Poslanci vzali správu na vedomie.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na I. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 na vykonanie následnej
finančnej kontroly v obci.
Poslanci jednohlasne tento plán schválili.
8. RO č. 1/2018, Oznámenie č. 1/2018 o úprave rozpočtu, RO č. 4/2017 - starosta, Oznámenie č.
5/2017 a Oznámenie č. 6/2017
Ekonómka predložila dôvodovú správu o úpravách rozpočtu. Poslanci rozpočtové opatrenia
a oznámenia o úprave rozpočtu včas obdržali. Čo sa týka Oznámenia č. 5/2017 a 6/2017 o úprave rozpočtu
tvoria ich na strane príjmov a výdavkov presuny finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školu,
školské stravovanie, voľby a aktivačné práce. Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – starosta sa riešili drobné
presuny bez zmeny celkového stavu rozpočtu. Oznámením č. 1/2018 sa navyšuje rozpočet v časti príjmov
a výdavkov o +18.637,- €. Navýšenie tvorí hlavne dotácia pre školu, vzdelávacie poukazy, predškolákov
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a sociálne znevýhodnených. Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 riešila hlavne kapitálová položka na
projektovú dokumentáciu Rozšírenie kanalizačnej siete.
Poslanec M. Nikerle sa pýta na položku Rozšírenie kanalizačnej siete, o tejto akcii nemá žiadnu
vedomosť.
Starosta povedal, že budú nové výzvy, ak sa obec bude chcieť do nich zapojiť, už bude projektová
dokumentácia hotová.
Poslanec M. Nikerle povedal, že táto akcia nebola prejednaná na zasadnutí OcZ, ani schválená a nie je
to prvý raz.
Hlavná kontrolórka súhlasí s výhradou poslanca M. Nikerleho a odporúča pri výzvach, ak je potrebné
rýchle rozhodnutie na čerpanie rozpočtu, je potrebné zvolávať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, aby sa
investičná akcia schválila.
Poslanec Ľ. Nikerle informoval, že na ulici Lúčnej ešte nie je urobená kanalizácia, dotáciu z eurofondov
by obec mohla využiť, aj keď sa chyba stala, navrhuje opatrenie schváliť.
Poslanec M. Nikerle povedal, že nie je proti aktivitám, ale nevie na akú konkrétnu projektovú
dokumentáciu tá položka je použitá a pýta sa, či je to priorita obce.
Rozpočtové oznámenie č. 1/2018 traja poslanci schválili. Poslanec M. Nikerle nehlasoval.
Oznámenie č. 5/2017, Oznámenie č. 6/2017, RO 4/2017 – starosta a Oznámenie č. 1/2018 vzali poslanci
na vedomie.
9. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za rok 2017
Ekonómka na základe pripomienok poslancov, predložila novú tabuľku s údajmi o autodoprave za rok
2017 s kombinovanou normou spotreby na základe ktorej bola vypracovaná správa.
Pripomienky mali poslanci M. Nikerle, Ľ. Nikerle a R. Rusnák.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
10. Návrh na vyradenie majetku
Starosta obce oznámil, že je potrebné zvoliť novú inventarizačnú komisiu.
Poslanci jednohlasne schválili za predsedníčku inventarizačnej komisie Ing. Ľubicu Rajčákovú, PhD. a
členky Katarína Nikerlová a Jarmila Faixová.
K návrhu na vyradenie majetku mal pripomienku poslanec M. Mikerle.
Poslanci schválili návrh jednohlasne.
11. Rôzne
Starosta oznámil, že je potrebné predĺžiť zmluvu s rímskokatolíckou cirkvou o nájme pozemku na
antuke minimálne na 20 rokov. Návrh zmluvy prepošle poslancom a po úpravách, by sa zmluva predložila na
schválenie na najbližšie zasadnutie. Ohľadne detského ihriska sa chce poďakovať poslancovi Ľ. Nikerlemu
a Evanjelickej cirkvi a.v. za to, že obec môže ihrisko postaviť v areály starej školy. Hodnota ihriska je 6800,€. Ihrisko je riešené takým spôsobom, že dá sa stále rozobrať a preložiť do iného priestoru. Ďalej obec má
záujem o odkúpenie pozemkov pri Grajciari a pri obecnom úrade. V rozpočte je už na to schválená položka
a bolo by dobré na najbližšom zasadnutí už schváliť cenu.
Poslanec Ľ. Nikerle povedal, že rozhodujúce je, ak sa pozemok odkúpi, na aké využitie a za akú cenu.
Poslanec M. Nikerle povedal, že obec nemá kde garážovať, nemá dielňu a skladovacie priestory.
Starosta informoval, že stavbu pri obecnom úrade je najlepšie zbúrať. Pozemok pri Grajciari bol obci
ponúknutý na predaj a obec by potom vlastnila celý ten cíp, ktorý je s prístupom na miestnu komunikáciu.
Stavba má vynikajúci priestor na skladovanie pre množstvo vecí a je v blízkosti zrubu a športového areálu.
Ďalej sa zvažuje urobiť rekonštrukciu obecného úradu – elektroinštaláciu, chodbu, zasadačku. Na chodbe
v dolnej časti chce znížiť strop, na medziposchodí navrhuje urobiť sociálne zariadenia a terajší sklad by sa
presunul dole. Je potrebné urobiť pracovnú poradu o dva-tri týždne a dohodnúť sa. Na pódiu je potrebné
urobiť betónovú podlahu a riešiť autobusovú zastávku, lebo autobus zasahuje do cestnej premávky. Je
potrebné zase riešiť voľne sa pohybujúcich psov po obci a niečo urobiť s diviačou zverou.
Poslanec Ľ. Nikerle informoval o situácii v poľovnej spoločnosti, kde nie je zvolený výbor a nie je ani
s kým rokovať. Ohľadne psov sa stretne komisia na ochranu verejného poriadku.
Poslanec M. Nikerle dáva poslanecký návrh, aby sa urobila relácia v miestnom rozhlase o zákaze voľne
pohybujúcich sa psov.
Traja poslanci hlasovali za návrh. Poslanec Ľ. Nikerle bol proti.
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Starosta navrhuje upraviť rozpočtovú položku na odchyt psov. Chystá sa urobiť parkovisko pri
cintoríne, podala sa žiadosť o príspevok na opravu Kamenného mosta a čaká sa na rozhodnutie. Na
Environmentálnom fonde je podaný aj projekt na rekonštrukciu čističky, ktorá je zatiaľ v dvojročnej
skúšobnej prevádzke.
12. Diskusia
Do diskusie sa nik neprihlásil.
13. Uznesenie
Všetky body uznesenia boli priebežne schvaľované.
14. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 19.50 hod.

Overovatelia: Alena Kičinová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák

Uznesenia z 1. zasadnutia

strana 6 z 6

