Uznesenie č. 3
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 15.2.2007

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove

1. schvaľuje:

1) premenovanie komisie kultúry a športu na komisiu vzdelávania, kultúry a športu
2) odplatu v sume 3.000,- Sk pre Neo-agency na zabezpečenie inzercie obce v katalógu služieb
3) plán zasadnutí OcZ obce Gerlachov na I. polrok 2007
/15.3.2007, 19.4.2007, 17.5.2007, 14.6.2007/
4) doplnky a zmeny v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Gerlachove, ktorý
je súčasťou prílohy uznesenia OcZ
5) Rozpočet obce na rok 2007
6) schvaľuje členov komisií
Finančná komisia
1. Ladislav Somogyi, Nová 161
2. Jana Faixová, Družstevná 75
3. Mária Nikerlová, Lúčna 171
4. Milan Čonka, Nová 150
Komisia výstavby a rozvoja obce
1. Michal Nikerle, Lúčna 257
2. Pavol Ilavský, Nová 158
3. Vladimír Čonka, Nová 151
4. Emília Slušná, Družstevná 99
5. Ján Mlynár, Družstevná 86
6. Dušan Faix, Lúčna 251
7. Radomír Bičár, Družstevná 212
8. Ján Pajerchin, Družstevná 250
9. Milan Jambrich, Družstevná 225
10. Jozef Čonka, Nová 138
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia
1. Pavol Faix, Nová 206
2. Jozef Homola, Nová 153
3. Luboš Ludvík, Družstevná 70
4. Ján Faix,Družstevná 75
5. Jozef Čonka, Nová 138
6. Ľubomír Koky, Cintorínska 1
7. Marián Bango, Cintorínska 7
8. Ján Rusnák st. Nová 170
Komisia vzdelávania, kultúry a športu
1. Ján Barger, Nová 160
2. Michal Mlynár, Nová 155
3. Alena Kičinová, Nová 166
4. Vladislav Bušek ml., Nová 202
5. Pavol Hroboň, Mlynská 32
6. Dagmar Horvayová, Mlynská 39
7. Viliam Kičin ml., Mlynská 41
8. Nataša Čonková, Mlynská 26
9. Marcela Rusnáková, Mlynská 38
10. Mária Kičinová, Letná 57
11. Zuzana Kičinová, Letná 57
12. Ladislav Mišalko, Cintorínska 20
7) nákup úžitkového 9-miestneho automobilu s celkovou hmotnosťou do 3,5 t na lesing pre
obec
8) komisiu pre výberové konanie na nákup auta pre obec v zložení:
poslanci Pavol Faix, Michal Nikerle, Jozef Homola, Ľubomír Nikerle,
predseda DHZ Michal Ryša ml., veliteľ DHZ Ján Rusnák, strojník DHZ Rastislav Rusnák

2. menuje:

1) redakčnú radu Gerlachovského informátora
1. Mária Mlynárová, Mlynská 29
2. Alena Kičinová, Nová 166
3. Helena Semanová, Družstevná 221
4. Michal Nikerle ml., Lúčna 257

3. berie na vedomie:

1) návrhy rozpočtov na roky 2008 – 2009

4. súhlasí:

1) so žiadosťou M. Tyborovej o usporiadanie 1. gerlachovského plesu

5. ukladá:

1) komisiám prehodnotiť priority obce a predložiť návrhy na pracovné zasadnutie OcZ do
10.4.2007
2) OcÚ preriešiť komplexne štatút obce, organizačný poriadok OcÚ, podpisový poriadok,
rokovací poriadok OcZ, pracovný poriadok zamestnancov obce Gerlachov, poriadok odmeňovania zamestnanca obce, kancelársky poriadok OcÚ do 31.5.2007
3) OcÚ pripraviť pracovné stretnutie OcZ s OZ a predstaviteľmi cirkví do 15.4.2007
4) OcÚ pripraviť verejné zhromaždenie s rómskymi spoluobčanmi do 10.3.2007
5) OcÚ zrušiť zmluvu o prenájme medzi obcou a Rudolfom Čonkom, vypracovať a uzatvoriť
novú zmluvu medzi obcou a Ľubomírom Kokym – hudobná produkcia
6) komisií verejného poriadku a životného prostredia urýchlene riešiť problematiku volne
pohybujúcich sa psov v obci
7) OcÚ prizvať na najbližšie zasadnutie OcZ riaditeľku ZŠsMŠ
8) OcÚ vypracovať stanovisko obce k 1. gerlachovskému plesu

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 15.2.2007

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.2.2007 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Hlavný kontrolór
Pracovníčky OcÚ
Hostia
Program:

1.

23
7
1
1
3
11

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej
a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rokovací poriadok OcZ
5. Rozpočet obce 2007-2009
6. Schválenie členov komisií OcZ
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných a konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predniesol program zasadnutia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.

2.

Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie

Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu
v Gerlachove p. Katarína Nikerlová, za overovateľov p. Ing. Ľubomír Nikerle a p. Mária
Nikerlová. Do návrhovej komisie p. Michal Nikerle, p. Pavol Faix a do mandátovej p. Mgr.
Monika Faixová a p. Jozef Homola. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.

3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení. Konštatoval, z uznesení prijatých
na poslednom zasadnutí OcZ neboli splnené uznesenia uvedené pod bodom 5 ods. 3 –
prehodnotiť priority obce – ktoré žiada presunúť na najbližšie zasadnutie OcZ a pod bodom
5 ods. 6 – spracovanie podpisového poriadku – ktoré žiada presunúť do ďalšieho obdobia
z dôvodu náväznosti dokumentu na ďalšie záväzné predpisy a smernice obce. Ostatné
uznesenia boli splnené, prípadne sa plnia priebežne.

4.

Rokovací poriadok OcZ

Starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli svoje pripomienky a návrhy k úprave
Rokovacieho poriadku OcZ. Svoje pripomienky a návrhy doplnkov a zmien predniesol
poslanec p. Michal Nikerle, p. poslanec Jozef Homola a starosta obce p. Ing. Michal Ryša.
Tieto budú zapracované do úplného znenia rokovacieho poriadku, ktorý bude schválený na
najbližšom zasadnutí OcZ a ktorý bude tvoriť prílohu uznesenia OcZ.

5.

Rozpočet obce 2007-2009

Rozpočet na rok 2007 a rozpočty na roky 2008 a 2009, ktoré predniesla pracovníčka
OcÚ p. Mária Melicherová poslanci prerokovávali na svojich pracovných stretnutiach, boli
s nimi oboznámení a stotožnení. Oproti návrhu rozpočtu na rok 2007, ktorý bol zverejnený,
bola v pripomienkovanom rozpočte zapracovaná pripomienka poslancov na rozčlenenie
finančných prostriedkov PO na bežné výdavky a na nákup automobilu, čo je kapitálovým
výdavkom. K rozpočtom sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce a doporučil schválenie
rozpočtu na rok 2007 a vzatie na vedomie rozpočtov 2008 a 2009.
P. Poslanec Pavol Faix zdôraznil potrebu nákupu auta pre požiarnu ochranu a zároveň
ponúkol pomoc členov požiarnej ochrany brigádnickou činnosťou v prospech obce.
P. starosta Ing. Michal Ryša upozornil na potrebu prehodnotiť výšku stočného a výšku
platieb za komunálny odpad, pretože výška stočného nie je v súlade so zákonom. Táto má
byť určovaná úradom pre sieťovú reguláciu a nemá byť dotovaná z rozpočtu obce. Keďže
v obci je stočné a komunálny odpad z veľkej časti dotované, je potrebné výšku upraviť.
Stočné bude konzultované a upravené v priebehu roku 2007, teda platba za obdobie 20062007 bude už v upravenej výške a zmena výšky poplatku za komunálny odpad bude platná
od 1.1.2008, nakoľko bude zapracovaná vo VZN obce Gerlachov o miestnych daniach.

6.

Schválenie členov komisií OcZ

Starosta obce navrhol na základe pripomienok poslancov a občanov zmeniť názov
komisie kultúry a športu na komisiu vzdelania, kultúry a športu.

Poslanec p. Michal Nikerle prečítal návrh členov jednotlivých komisií a redakčnej
rady.
Finančná komisia, ktorej predsedom je p. Ing. Ľubica Rajčáková, Lúčna 186, bude pracovať
v zložení:
- Ladislav Somogyi, Nová 161,
- Jana Faixová, Družstevná 75,

- Mária Nikerlová, Lúčna 171,
- Milan Čonka, Nová 150.
Komisia výstavby a rozvoja obce, ktorej predsedom je p. Ing. Pavel Hlavka, Družstevná 214
bude svoju činnosť vyvíjať v zložení:
- Michal Nikerle, Lúčna 257,
- Pavol Ilavský, Nová 158,
- Vladimír Čonka, Nová 151,
- Emília Slušná, Družstevná 99,
- Ján Mlynár, Družstevná 86,
- Ing. Dušan Faix, Lúčna 251,
- Ing. Radomír Bičar, Družstevná 212,
- Ing. Ján Pajerchin, Družstevná 250,
- Ing. Milan Jambrich, Družstevná 225,
- Jozef Čonka ml., Nová 138.
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia, ktorej predsedom je Ing.
Ľubomír Nikerle, Lúčna 176, bude pracovať v zložení:
- Pavol Faix, Nová 206,
- Jozef Homola, Nová 153,
- Ľuboš Ludvik, Družstevná 70,
- Ján Faix ml, Družstevná 75,
- Jozef Čonka st, Nová 138,
- Ľubomír Koky, Cintorínska 1,
- Marián Bango, Cintorínska 7,
- Ján Rusnák st. Nová 170.
Komisia vzdelania, kultúry a športu. Predsedom je Mgr. Monika Faixová, Lúčna 251
a pracovať bude v zložení:
- Ján Barger, Nová 160,
- Mgr. Michal Mlynár, Nová 155,
- Alena Kičinová, Nová 166,
- Vladislav Bušek ml., Nová 202,
- Pavol Hroboň, Mlynská 32,
- Dagmar Horvajová, Mlynská 39,
- Viliam Kičin ml., Mlynská 41,
- Nataša Čonková, Mlynská 26,
- Marcela Rusnáková, Mlynská 39,
- Mária Kičinová, Letná 57,
- Zuzana Kičinová, Letná 57,
- Ladislav Mišalko, Cintorínska 20.
Členovia redakčnej rady, ktorej predsedom je p. poslankyňa Mgr. Monika Faixová sú:
- Mgr. Mária Mlynárová, Mlynská 29,
- Alena Kičinová, Nová 166,
- Helena Semanová, Družstevná 221,
- Michal Nikerle ml., Lúčna 257.
7.
Interpelácie poslancov
P. poslanec Pavol Faix upozornil na nefunkčné svietidlo a na nízku účasť poslancov
na oslavách dňa oslobodenia Gerlachova.
P. poslanec Michal Nikerle upozornil na pretrvávajúce dlhodobé problémy v ZŠsMŠ
v oblasti účtovníctva a výkazníctva, ktoré môžu mať dopad aj na obec Gerlachov a jej

dotácie. Je potrebné prijať opatrenia aby sa nepriaznivá situácia odstránila a aby sa
neopakovali problémy, ktoré sa prejavili pri účtovných závierkach.
Ako podotkol starosta obce, je v kompetencii poslancov túto situáciu riešiť, preto
odporúča na najbližšie zasadnutie OcZ prizvať riaditeľku ZŠsMŠ, ktorá je za prevádzku
ZŠsMŠ i za vzniknutú situáciu v plnej miere zodpovedná a v ktorej kompetencii je aj
prípadná personálna zmena.
Pani poslankyňa Mgr. Monika Faixová ako predsedkyňa komisie vzdelania, kultúry
a športu je oboznámená s problémami v škole, čiastočným dôvodom je aj nefunkčnosť
školskej rady, ktorá má veľké kompetencie a ktorej právom je v prípade neúspešného
riešenia problémov aj návrh na odvolanie riaditeľa.
Starosta obce oslovil predsedu rady školy v predchádzajúcom období p. Ing. Michala
Faixa, ktorý však na funkciu predsedu rady školy nereflektuje. Opakovane ho však vyzve na
regulérne ukončenie činnosti vo funkcii predsedu rady školy.

8.

Diskusia

Ako prvý v diskusii vystúpil starosta obce a oboznámil prítomných so spôsobom
výberu pracovníčok obecného úradu na základe výberového konania. Komisiou vybrané
pracovníčky – p. Katarína Nikerlová a p. Ing. Monika Faixová ako jediné uchádzačky spĺňali
kritériá vyhlásené vo výberovom konaní, čo sa týka ekonomického vzdelania a potrebnej
účtovnej praxe.
Oboznámil tiež prítomných občanov s rozdelením obce na obvody. V každom
vymedzenom obvode je určený kompetentný poslanec, na ktorého sa občania môžu so
svojimi problémami alebo návrhmi, či pripomienkami obracať. Týmto však nie je vylúčená
možnosť obrátiť sa na ktoréhokoľvek z poslancov. Obvody budú zverejnené na vývesnej
tabuli obce Gerlachov a tiež na internetovej stránke obce Gerlachov.
TJ Tatran Gerlachov doručila žiadosť aby zúčtovanie dotácie poskytnuté obcou
mohlo byť presunuté na koniec roku 2007. Ako vysvetlil hlavný kontrolór obce Gerlachov,
podľa zákona o účtovníctve a podľa VZN obce Gerlachov o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce toto nie je možné. Je potrebné, aby nevyčerpané financie boli vrátené do rozpočtu obce
a následne podpísaná zmluva o dotácii na rok 2007 a poskytnutá dotácia na rok 2007.
Na prvom pracovnom rokovaní bol prednesený návrh, aby OcÚ zabezpečoval aj
predaj lístkov TEŽ. Tento návrh je potrebné zvážiť a riešiť v ďalšom období.
Prevádzkovateľka miestneho pohostinstva p. Mária Tyborová požiadala OcZ
o povolenie na usporiadanie 1. gerlachovského plesu dňa 24.2.2007, s čím poslanci
v schválenom uznesení súhlasili.
Starosta obce tiež oboznámil poslancov s obdržanou poštou od detí a mládeže obce
Gerlachov ohľadom malej možnosti športového vyžitia v obci z dôvodu chýbajúceho
futbalového, hokejbalového alebo volejbalového ihriska. V uvedenej veci je potrebné konať
a to v prvom rade vysporiadať pozemky športového areálu, najlepšie odkúpením, keďže
doterajším vlastníkom je katolícka cirkev.
Pri používaní prevzatého majetku – osobného automobilu Škoda Octavia sa prejavili
poškodenia, ktoré neboli pri preberaní na prvý pohľad zjavné. Na opravu auta bolo
vyčlenených v rozpočte 15.000,– Sk. Suma za opravu bude podstatne vyššia, bude činiť cca
22.000,– Sk. Oprava je riešená cestou havarijného poistenia v poisťovni Kooperatíva, avšak
nie je zrejmé, akú časť bude poisťovňa ochotná uhradiť.
V oblasti reklamy sme boli oslovení firmou Neo-agency, ktorá venuje pozornosť
oblasti Spiša na spropagovanie obce Gerlachov za odplatu, ktorá by činila 3.000,– Sk.
Poslanci v uznesení túto sumu schválili.

Poslanec Ing. Pavel Hlávka upozornil, že v prípade predaja cestovných lístkov obcou
by mala byť cena cestovných lístkov zverejnená aj na internetovej stránke obce.
Poslanec Michal Nikerle dal na zváženie návrh na častejšie zvolávanie zasadnutí
obecného zastupiteľstva aspoň počas prvého polroku, nakoľko je potrebné doriešiť množstvo
problémov a úloh. Navrhuje uskutočniť zasadnutia v dňoch: 15.3., 19.4., 17.5.,14.6. Je tiež
potrebné zvolať pracovné stretnutie s občianskymi združeniami, cirkvami a verejné
zhromaždenie s občanmi rómskej národnosti.
P. poslanec Jozef Homola navrhuje riešiť s vedením PD Tatran Gerlachov otváracie
hodiny predajne potravín.
P. poslanec Ing. Ľubomír Nikerle oznámil poslancom rozhodnutie PD Tatran
Gerlachov ponúknuť odkúpenie budovy predajne ZBU Gerlachov z dôvodu, že PD Tatran
prevádzku predajne finančne nezvláda a nechce budovu odpredať podnikateľským
subjektom.
P. poslankyňa Mgr. Monika Faixová , ktorá je predsedníčkou ZPB obcí Batizovce
a Gerlachov sa kriticky vyslovila k účasti poslancov, ale i ostatných občanov na slávnosti
dňa oslobodenia obce, apeluje na poslancov aby aj pri iných príležitostiach išli občanom
príkladom a zúčastňovali sa akcií organizovaných obcou a organizáciami pôsobiacimi v obci.
Pán poslanec Pavol Faix vyzýva občanov, aby zvážili poskytnutie 2 % podielu z dane
z príjmov pre združenia a organizácie pôsobiace v obci, pretože tým by nepriamo prispeli
a podporili domáce aktivity.
Pán Slušný vyslovil otázku, prečo priestor, ktorý doposiaľ slúžil ako futbalové
ihrisko je zavezený materiálom. Otázku zodpovedal starosta obce v tom zmysle, že PD
poberá dotácie podľa skutočne využívanej plochy. Pokiaľ by satelitom zisťované údaje
nesedeli z evidenčným stavom, družstvo by prišlo o poskytované dotácie, preto nie je možné
toto ihrisko užívať.
P. starosta
oboznámil poslancov so záujmom mladých rómskych občanov
o prenájom miestnosti na hudobnú produkciu. Nakoľko však sa ani jeden z týchto občanov
nedostavili a neprišli predniesť svoju žiadosť, nevie, či ich záujem trvá.
P. Ľubomír Koky vyslovil ochotu zabezpečiť dozor rómskej mládeži pri nácvikoch.
Pán poslanec Michal Nikerle navrhuje zrušiť starú zmluvu o prenájme priestorov s p.
Rudolfom Čonkom a pripraviť novú zmluvu s dospelým zástupcom rómskej mládeže, ktorý
ponesie zodpovednosť za spôsob využívania poskytnutej miestnosti a priestorov obecného
úradu.
Pán Ľubomír Koky je ochotný prevziať na seba spomínanú zodpovednosť
podpísaním nájomnej zmluvy.
Pani poslankyňa Mária Nikerlová vyzvala občanov, ktorí majú vo svojich
súkromných archívoch zápisky týkajúce sa udalostí z obdobia od roku 1974 doposiaľ, aby
ich zapožičali na doplnenie chýbajúceho textu kroniky, aby obraz uvedeného obdobia bol čo
najreálnejší.
Z bývalej základnej školy od p. učiteľa Zachara bolo na OcÚ prenesené množstvo
fotodokumentácie, ktorá je však v neudržiavanom stave a pre jej zachovanie je potrebné
spracovať ju na CD nosiče, aby sa história obce zdokumentovala a zachovala aj pre budúce
generácie.
Pán Jozef Čonka znovu upozornil na potrebu dobudovania komunikácie. Starosta
obce vysvetlil, že peniaze, ktoré obec musí ročne vynaložiť na kontumáciu psov by v prípade
spolupráce rómskych občanov pri riešení problému s pohybom psov mohli byť použité
napríklad na spevnenie spomínanej komunikácie. Riešenie sa bude hľadať v spolupráci
rómskej komunity a komisie pre ochranu verejného poriadku.

Pán poslanec Michal Nikerle navrhol dať do uznesenia, aby sa problémom pohybu
psov nielen v rómskej osade, ale v intraviláne celej obce zaoberala komisia pre ochranu
verejného poriadku.
Pán poslanec Ing. Ľubomír Nikerle upozornil na potrebu opravy rozhlasových drôtov
k PD Gerlachov.

9.

Návrh na uznesenie

Zástupkyňa mandátovej komisie p. Mgr. Monika Faixová skonštatovala, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a je možné predniesť návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol p. Michal Nikerle bol schválený všetkými
poslancami.

10.

Záver

Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom
zasadnutie ukončil o 20.30 hod.

Overovatelia:
Ing. Michal Ryša
starosta obce

a

