Uznesenie č. 9/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 13.9.2007
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. berie na vedomie:
a)

správu hlavného kontrolóra z kontroly faktúr z vykonaných prác a nákupu materiálu na dom
smútku

2. schvaľuje:
a) inventarizačnú komisiu v zložení: Ľ. Nikerle, P. Faix, M. Nikerle, M. Faixová, M. Nikerlová,
b) odmenu starostovi obce za tretí štvrťrok 2007 vo výške 17%,
c) odpredaj dreva pripraveného na dom smútku. Finančné prostriedky získane z odpredaja uložiť

na zvláštny účet a použiť ich len pre práce na miestnom cintoríne,
d) rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb s firmou IKF service s.r.o. a poveruje štatutára obce

podpísať zmluvu,
3. ukladá:
a)

OcÚ zaslať upozornenie všetkým poskytovateľom ubytovania, aby v zmysle VZN platného od
1.1.2006, zaplatili daň z prechodného ubytovania, termín do 30.9.2007

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 9. 2007 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Ospravedlnení
Hostia

12
6
1
1
1 (Ing. Hlávka)
3

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schvaľovanie inventarizačnej komisie
5. Dom smútku
6. Schvaľovanie štvrťročných prémií starostovi obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

4. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca
Hlávku z rodinných dôvodov. Predniesol program zasadnutia, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

5. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola zvolená pracovníčka Obecného úradu v Gerlachove
Katarína Nikerlová, za overovateľov poslanec Michal Nikerle a poslankyňa Monika Faixová do
návrhovej komisie poslanci Ľubomír Nikerle a Pavol Faix. Do mandátovej komisie poslanec Jozef
Homola a poslankyňa Mária Nikerlová. Poslanci všetkých navrhnutých jednohlasne schválili.

6. Kontrola plnenia uznesení
Všetky body z uznesenia č. 8/2007, ktoré mali termín do dnešného dňa, boli splnené. Bod 2 a
bol splnený bez dostatočného predstihu potrebného na oboznámenie sa s vypracovaným materiálom.

7. Schvaľovanie inventarizačnej komisie
Na základe pracovného stretnutia OcZ starosta predložil menný zoznam inventarizačnej
komisie z poslancov v tomto zložení : Ľ. Nikerle, M. Faixová, M. Nikerlová, P. Faix, M. Nikerle.

8. Dom smútku
Na základe pracovného stretnutia OcZ poslanci rozhodli, že Dom smútku sa v najbližšej dobe
stavať nebude. Narezané a pripravené drevo sa odpredá. Drevo, ktoré by sa nepodarilo odpredať, uloží
sa v areáli PD Tatran tak, aby bolo chránené pred vplyvom počasia. Zisk z predaja dreva sa uloží na
zvláštny účet obce a peniaze sa použijú iba na práce a materiál na údržbu a opravu cintorína. Starosta
oznámil, že firma Tatra Cut z Gerlachova je ochotná drevo odkúpiť.

9.

Schvaľovanie štvrťročných prémií starostovi obce
Poslanci tajným hlasovaním odsúhlasili starostovi odmenu vo výške 17%.

10. Rôzne
Starosta na základe pracovného stretnutia OcZ doporučil odsúhlasiť rámcovú zmluvu s firmou
IKF service s.r.o. na prípravu projektov z eurofondov. Táto zmluva je všeobecná, na konkrétne
projekty budú pripravované samostatné zmluvy. Ďalej upozornil, že poskytovatelia ubytovania v obci
neplatia daň z ubytovania. Obecný úrad je pripravený rozposlať oznámenia do domácností, čo všetko
musí poskytovateľ ubytovania urobiť v súlade so zákonom. Na základe platného VZN od 1. 1. 2006,
každý poskytovateľ ubytovania je povinný túto daň vyberať a zúčtovať na obecnom úrade. Obecný
úrad je zo zákona povinný upozorniť neplatičov dane.
Poslanec M. Nikerle navrhol posielať urýchlene upomienky.
Poslankyňa M. Faixová navrhuje upozorniť cez Gerlachovský informátor formou prílohy.
Poslanec J. Homola sa spýtal, na základe čoho sa majú poskytovatelia ubytovania zaregistrovať.
Starosta odpovedal, že VZN je platné a obsahuje všetky údaje na registráciu.

Hlavný kontrolór upozornil, že poskytovateľ ubytovania je povinný ohlásiť ubytovanie a obec je
povinná sankcionovať neplatičov a nahlasovať ich na daňový úrad.
Poslanec M. Nikerle oznámil, že 30.9.2007 sa koná hasičská súťaž dospelých a vyzval poslancov,
aby pomohli pri organizovaní.
Poslanec P. Faix nadviazal na túto tému a žiada zakúpiť putovný pohár z rozpočtu obce pre víťaza,
nakoľko súťaž má názov "O putovný pohár obce Gerlachov".
Starosta oboznámil s priebehom opráv rozhlasovej ústredne.

11. Diskusia
Poslanec Ľ. Nikerle chce informáciu, ako je to s opravou ČOV a ako je upravená cesta pri ZŠ s
MŠ.
Starosta odpovedal, že firma Ekospol začne opravu na budúci týždeň a nie je spokojný s
priebehom opráv. Rozkopaná cesta je zasypaná štrkom, ale zostala zemina, ktorú musí dodávateľ
odstrániť. Ďalej starosta informoval o prácach na parkovisku pri cintoríne a o spílení stromov na
cintoríne.
Ing. Michal Jančuška ponúka odvoz palivového dreva pre OcÚ. Chce informáciu, ako je to so
zmenou územného plánu.
Starosta odpovedal, že zmena územného plánu je dlhodobou a náročnou záležitosťou, na ktorej sa
podieľa veľa organizácií.
Poslanec P. Faix navrhol zakúpiť elektrickú reťazovú pílu na pílenie dreva pri OcÚ.
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý predniesol poslanec P. Faix bol jednohlasne schválený.
13. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom a zasadnutie ukončil
o 19.30 hod.

Ing. Michal Ryša
starosta obce
Overovatelia: Mgr. Monika Faixová
Michal Nikerle

