Uznesenie č. 10/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje: a/ Rozpočet obce na rok 2006
b/ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
c/ Úpravu rozpočtu Obce Gerlachov na rok 2005
d/ Odmeny starostovi obce za IV. Q. 2005 vo výške 23,3 %
2. ukladá:

a/ Obecnému úradu v Gerlachove oznámiť vlastníkom parciel cestou
PD Tatran Gerlachov skutočnosti o stave na ploche pod starým cintorínom
b/ Obecnému úradu v Gerlachove v jarných mesiacoch vykonať na
p. č. 940/3, 939/3, 638/3, 937/6, 937/5, 936/3 a 935/4 terénne úpravy so
zatrávnením plochy cestou drobných služieb
c/ Obecnému úradu v Gerlachove upozorniť užívateľa poľnohospodárskych
pozemkov č. p. 945 až 952 na nevhodné využívanie pôdy
a zjednanie nápravy cestou PD tak, aby neboli výhrady štátnych orgánov
k ich užívaniu
d/ Obecnému úradu upozorniť PD Tatran Gerlachov na protizákonné
nakladanie s hnojom, ktorý je skladovaný voľne na pozemkoch, z ktorých
hnojovka steká do recipientu Gerlachovského potoka.
e/ Obecnému úradu v Gerlachove zvolať pracovné stretnutie redakčnej rady,
OcÚ poslancov do budúceho zasadnutia OcZ.

3. súhlasí:

a/ s prenesením bodov 3b a 3c z posledného zasadnutia OcZ do budúceho
zasadnutia OcZ

4. berie na vedomie: a/ správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly Správy
finančnej kontroly

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 15.12.2005

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2005 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení

9
6
1
1
0
3
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2006
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2006.
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Privítanie a voľba návrhovej komisie
Zasadnutie otvoril starosta obce a po privítaní poslancov i ostatných prítomných
pristúpil k voľbe člena návrhovej komisie za ospravedlnenú p. Hanu Gallovú. Za členov
návrhovej komisie boli zvolení p. Michal Nikerle a p. MUDr. Stanislav Piják. Overovateľmi
ostávajú p. Ing. Stanislav Marušin a p. Ing. Michal Faix.

2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a s výnimkou bodov 3b) a 3c)
konštatoval ich splnenie. Body 3b) a 3c) zo dňa 24.11.2005 sa prenášajú do nasledujúceho
zasadnutia OcZ.
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2006
S rozpočtom obce na rok 2006 v krátkosti prítomných oboznámila pracovníčka OcÚ p.
Mária Melicherová, nakoľko sa s rozpočtom poslanci oboznámili už pred rokovaním. P.
poslanec Michal Nikerle ku kapitole Požiarna ochrana poznamenal, že suma určená v rozpočte
je síce pomerne vysoká, napriek tomu by žiadal o navýšenie, pretože v obci je ochota pracovať.
Zodpovedal starosta obce a to v tom zmysle, že aj keď nie sú v rozpočte financie na požiarnu
ochranu v požadovanej výške, požiarna ochrana nebude poškodená, pretože začiatkom roku by
mali prísť financie na odškodnenie za hasenie požiaru. P. poslanec MUDr. Stanislav Piják je
rád, že sa našli financie aj na zaplatenie človeka na granty z fondov, nakoľko si môže obec
finančne pomôcť.
P. poslanec Michal Nikerle vyzval p. hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril k rozpočtu. P. Ing.
Peter Valachovič, CSc., ktorý bol oboznámený s tvorbou rozpočtu, dal súhlasné stanovisko
k rozpočtu.
Rozpočet, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, bol jednohlasne prijatý.
4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na rok 2006
Pracovníčka Obecného úradu Gerlachov Mária Melicherová oboznámila poslancov so
zmenami navrhovaného VZN oproti VZN platnému v roku 2005. VZN, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice, poslanci prijali jednohlasne.
5. Rôzne
Starosta obce prečítal poslancom návrh na uznesenie, ktorý by navrhoval odsúhlasiť
a ktorý by bol odpoveďou na list PD Tatran Gerlachov k neriadenej skládke odpadov. Prečítal
aj návrh listu, ktorý bude odoslaný PD Tatran po odsúhlasení Obecným zastupiteľstvom
v Gerlachove.
K domu smútku a k verejnej schôdzi zo dňa 8.12.2005 bude rokovanie na ďalšom
zasadnutí OcZ.
Pracovníčka OcÚ požiadala poslancov o úpravu rozpočtu obce na rok 2005, nakoľko
v priebehu roku došlo k zmenám, ktoré je potrebné dať do súladu. Návrh úpravy rozpočtu tvorí
prílohu tejto zápisnice. Úprava bola jednohlasne odsúhlasená.
Hlavný kontrolór obce Ing. Peter Valachovič, CSc. informoval o kontrole vykonanej na
Obecnom úrade zo strany správy finančnej kontroly. Prečítal správu, ktorá nevykázala žiadne
nedostatky, ani porušenia.
Poslanci obce schválili starostovi obce odmeny vo výške 23,3 %.
Poslanec Michal Nikerle nesúhlasí s formou zápisníc z verejnej schôdze. Poslanec
Michal Faix navrhol poslancom, aby do budúceho zasadnutia navrhli vhodnú formu na
zaznamenávanie zápisníc. Pracovníčka a zapisovateľka OcZ Mária Melicherová poukázala na
problematickosť objektívneho zaznamenávania, nakoľko je mnoho diskutujúcich a nie vždy
zapisovateľ zachytí všetky slovné podrobnosti diskutujúceho, preto žiada poslancov

o stanovenie formy zápisníc, buď formou podrobnej zápisnice v zmysle predpisu ako v
parlamente, alebo o záznam inou formou.
Starosta obce otvoril problém Gerlachovského informátora a to najmä, aby redakčná
rada mala za povinnosť osloviť stranu, ktorá je článkom v Gerlachovskom informátori určitým
spôsobom dotknutá, aby sa táto mohla k informáciám vyjadriť v tom istom občasníku.
P. Ing. Michal Ryša vyjadril pripomienku, že pamätníky sú v dezolátnom stave, treba si
vážiť históriu, uctievať deň 26.1., kedy bol oslobodený Gerlachov. Pri kladení vencov k SNP
pri príležitosti horského krosu nie je možné sa spoliehať na bežcov. V Gerlachove sa celkovo
nič nedeje, je málo akcií napr. k Vianociam.
Starosta obce podotkol, že kladenia vencov k pamätníku padlým z príležitosti SNP sa
zúčastňujú žiaci ZŠ s učiteľkami, dvaja žijúci účastníci II. sv. vojny a niekoľko hostí. Ani sám
p. Ing. Ryša sa takýchto podujatí nezúčastňuje. Pokiaľ pripomienku myslí vážne, nič mu
nebráni zorganizovať aj ostatné aktivity – obec mu vyjde v ústrety.
Podľa názoru Ing. Ryšu je smutné, že obec na navození sute nezarobila, pretože
uskladnenie sute na skládke v Žakovciach je drahé.
Starosta obce uviedol, obec likvidovala skládku za vlastníkov aj užívateľa a náklady na
likvidáciu skládky by boli určite nepomerne vyššie ako zárobok za uskladnenie.
P. Slávik navrhuje, aby obec žiadala financie od Ministerstva obrany SR na pamätníky.
Starosta obce konštatoval, že obec požiadala štát v zmysle zákona o príspevok na
vojnové hroby, zatiaľ bez výsledku.
Ing. Peter Valachovič ku Gerlachovskému informátorovi – je dobré, že Gerlachovský
informátor vychádza, treba však stanoviť pravidlá, je potrebná vyváženosť periodika, je nutné
žiadať vyjadrenie dotknutej strany. Príspevky, ktoré sú publikované – za ne zodpovedá obecný
úrad, ten prenesie zodpovednosť na redakčnú radu štatútom – je potrebné ho ošetriť, aj napr.
proti reklame. Je potrebné archivovanie údajov – všetky príspevky, vrátane aktivít redakčnej
rady.
Michal Nikerle navrhuje pracovné sedenie. Súhlasí s podmienkou vyjadrenia dotknutej
strany. Starosta navrhuje zvolať stretnutie OcZ, OcÚ, kontrolóra a redakčnej rady a požiadať
o spoluprácu Mesto Vysoké Tatry, ktoré s vydávaním periodika skúsenosti má.
6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol p. Michal Nikerle bol poslancami jednohlasne
prijatý.
7. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, ako aj za celoročnú prácu a zasadnutie
ukončil o 19.30 hod.
Overovatelia:

Ing. Ján Gašper
starosta obce

