Uznesenie č. 4/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 19.11.2015
Prítomní: (7) Mgr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD., Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. uznieslo sa:
a)

na VZN č. 3/2015 O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej
kampane a zverejňovanie informácií z iných nosičov,
Prítomní: 7

b)

Za: 7

na Dodatku č. 1/2015 k VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
základnej školy zriadenej Obcou Gerlachov,
Prítomní: 7

Za: 7

2. schvaľuje:
a)

prepracovanie VZN č. 2/2015 O opatrovateľskej službe do najbližšieho pracovného zasadnutia OcZ,
Zodpovední: L. Faixová, Ľ. Nikerle, A. Kičinová, J. Faixová
Prítomní: 7

b)

Smernicu Obce Gerlachov o verejnom obstarávaní,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2015 pre TJ TATRAN Gerlachov – lyžiarske preteky Memoriál 24
padlých hrdinov – 1000,-€
Prítomní: 7

g)

Za: 7

Zmluvu o dielo – zimná údržba ciest,
Prítomní: 7

f)

Za: 7

Zmluvu o reklame medzi firmou PROSPECT spol. s r.o. a Obcou Gerlachov,
Prítomní: 7

e)

Za: 7

Dodatok č. 1/2015 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
bol zverený obci Gerlachov,
Prítomní: 7

d)

Za: 7

Za: 7

dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2016:
TJ TATRAN Gerlachov - lyžiarske preteky Memoriál 24 padlých hrdinov
TJ TATRAN Gerlachov - preteky na kolieskových lyžiach Dr. Guhra
TJ TATRAN Gerlachov - stolný tenis
TJ TATRAN Gerlachov - futbalový turnaj
OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu
OZ Návraty Gerlachov
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Prítomní: 7
h)

Zdržali sa: 2 (Ľ.Nikerle, Faixová)

Za: 7
Za: 7

žiadosť Lenky a Jána Krzysztofeka na čiastkovú zmenu ÚPN Gerlachov parcely č. 489, 499 s tým,
že celý proces obstarávania a realizácie, ako aj finančné krytie si zabezpečia vo vlastnej réžii ,
Prítomní: 7

l)

Za: 5

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 - starosta a Rozpočtové opatrenie č. 4/2015,
Prítomní: 7

k)

Nehlasoval: M. Nikerle

plat starostu vo výške 1614,- € od 1.1.2016,
Prítomní: 7

j)

Zdržali sa: 1(Rajčáková)

mimoriadnu odmenu pre poslankyňu L. Faixová 200,- € a poslanca Ľ. Nikerleho 400,- €,
Prítomní: 7

i)

Za: 5

Za: 7

návrh na vyradenie majetku školy vo výške 1865,30 €,
Prítomní: 7

Za: 7

3. berie na vedomie:
a) Zmluvu č. 112068 08U03 – sanácia čiernej skládky,
b) správu o kolaudácii ČOV Gerlachov,
c) Správu o hospodárení obce Gerlachov k 30.9.2015,
d) Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 starosta a Oznámenie č. 5/2015 o úprave rozpočtu,
e) Návrh na vyradenie majetku CO,
4. poveruje:
a) poslanca M. Nikerleho vedením verejnej schôdze občanov,
Prítomní: 6

Za: 5

Zdržal sa: 1(Ľ. Nikerle)

Neprítomný: 1 (Rusnák)

5. ukladá:
a) obecnému úradu zabezpečiť prípravu verejnej schôdze s občanmi,
Termín: 2.12.2015 o 18.00 hod.
Prítomní: 6

Za: 5

Overovatelia: Ing. Ľubica Rajčáková PhD.

Zdržal sa: 1 (Ľ.Nikerle)

Neprítomný: 1 (Rusnák)

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Mgr. Lenka Faixová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 4/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 11. 2015 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

10
7
1
0
0
1
1

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 2/2015 O opatrovateľskej službe
5. VZN č. 3/2015 O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
a zverejňovanie z iných nosičov
6. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základnej školy zriadenej Obcou Gerlachov
7. Smernica o verejnom obstarávaní
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Gerlachov – Dodatok č. 1
9. Zmluva č. 112068 08U03 - sanácia čiernej skládky
10. Zmluva o reklame s firmou Prospect spol. s r.o.
11. Zmluva o dielo - zimná údržba ciest
12. Kolaudácia ČOV
13. Hospodárenie obce Gerlachov k 30.9.2015
14. Žiadosť o dotáciu TJ Tatran Gerlachov a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016
15. Schválenie odmien poslancom
16. Plat starostu
17. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015, 2-3/2015 starosta a Oznámenie č. 5/2015 o úprave rozpočtu
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Uznesenie
21. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia, navrhol, aby sa za
bod 9 doplnil bod Zmluva o reklame s firmou Prospect spol. s r.o.
Všetci prítomní poslanci schválili program s touto zmenou 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 boli navrhnuté poslankyne Rajčáková a Faixová, do návrhovej komisie poslankyňa
Kičinová a poslanec Ľ. Nikerle, do mandátovej komisie poslanci Homola a M. Nikerle.
Uznesenie č. 4/2015
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Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia bod číslo 2. b) je nesplnený – starosta oznámil, že príloha v Podtatranskom
kuriéri bude vydaná 26.11.2015. K bodu 2. a) podal informáciu, že nie je možné reklamovať nedostatky na
ČOV. Bod 3. a) je splnený, bola oslovená firma Ekoservis, ktorá posúdila prevádzku ČOV. Výsledok
posúdenia je taký, že ČOV nepostačuje súčasnej kapacite. Nedá sa to upraviť technologickými opatreniami,
ale dobudovaním kapacity ČOV.
4. VZN č. 2/2015 O opatrovateľskej služba
Pracovníčka OcÚ pani Faixová – podala informáciu, že povinnosťou obce je zaoberať sa sociálnou
problematikou, občania žiadajú vypracovanie posudkov a je potrebné stanoviť výšku poplatku za
opatrovateľskú službu.
Poslankyňa Rajčáková – akou formou chce obec zabezpečovať opatrovateľskú službu.
J. Faixová – buď obec nájde takúto pracovníčku, alebo obec urobí zmluvu s agentúrou, ktorá takého
služby poskytuje. Navrhuje urobiť dohodu so sociálnou pracovníčkou z Batizoviec.
Poslanec Homola – vo VZN nie je veľa vecí riešených, kto bude túto prácu vykonávať, akou formou,
doporučuje VZN prepracovať.
Poslanec M. Nikerle – súhlasí s týmto doporučením a dáva návrh vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá toto
VZN doplní a na najbližšom zasadnutí OcZ predloží na schválenie.
Do pracovnej skupiny sa prihlásili poslankyne Faixová a Kičinová a poslanec Ľ. Nikerle.
Všetci poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
5. VZN č. 3/2015 O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
a zverejňovanie z iných nosičov
Starosta – po pripomienkach na pracovnom zasadnutí, bola VZN prepracované.
Poslanci po ďalších drobných úpravách VZN schválili jednohlasne.
6. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2013 O zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základnej školy zriadenej Obcou Gerlachov
Starosta – zmena nastala len v termíne zápisu.
Poslanci tento dodatok schválili jednohlasne.
7. Smernica o verejnom obstarávaní
Ekonómka prečítala dôvodovú správu k smernici. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní má obec
povinnosť túto smernicu mať.
Všetci poslanci smernicu schválili bez pripomienok.
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Gerlachov – Dodatok č. 1
Ekonómka - dodatkom sa upravili kompetencie starostu a obecného zastupiteľstva pri nakladaní
s majetkom obce. Týka sa to hlavne predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a prenájmu majetku
obce.
Poslanci tento dodatok schválili jednohlasne.

9. Zmluva č. 112068 08U03 - sanácia čiernej skládky
Starosta – zmluva s Environmentálnym fondom je schválená, podpísaná oboma stranami a zverejnená
na stránke ministerstva.
Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.
10. Zmluva o reklame s firmou Prospect spol. s r.o.
Uznesenie č. 4/2015

strana 4 z 7

Starosta – firma Prospect, s.r.o., ktorá obci vykonávala sanáciu čiernej skládky nám v rámci zverejnenia
ich reklamy v obecnom rozhlase poskytne na účet obce 7212,88 €.
Poslankyňa Faixová – doplňuje, že zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku.
Poslanci zmluvu s týmto doplnením schválili jednohlasne.
11. Zmluva o dielo - zimná údržba ciest
Starosta – obec chce uzatvoriť zmluvu na zimnú údržbu ciest s Poľnohospodárskym družstvom
TATRAN Gerlachov. Cena za poskytnuté služby bude 30,- € za hodinu vrátane DPH.
Poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
12. Kolaudácia ČOV
Starosta – oboznámil s priebehom kolaudácie ČOV. Všetky zúčastnené strany chceli vedieť od
prevádzkovateľa Ekospol a.s. Žilina, prečo ČOV nefunguje tak, ako by mala. Prevádzkovateľ tvrdí, že
oprava sa robila iba v jednej časti ČOV a je potrebné urobiť opravu aj na druhej. Výsledky rozboru vzoriek
odoberaných Vodohospodárskym podnikom Košice sa nikdy nezhodovali so vzorkami odobratými
Ekospolom, a.s., Žilina. Skúšobná doba sa predlžuje do 31.5.2016. Meracie zariadenie na výtoku je
zabudované. Reklamácia by bola zbytočná, lebo komponenty, ktoré sa mali vymeniť aj boli vymenené.
Poslanec Homola – koľko by stála oprava druhej časti.
Starosta – najskôr je potrebné zistiť, že prečo aj po výmene niektorých komponentov nepracuje správne.
Správa z kolaudácie bude obci zaslaná.
Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.
13. Hospodárenie obce Gerlachov k 30.9.2015
Ekonómka obce prečítala správu a oboznámila prítomných s hospodárením za tri štvrťroky 2015.
Rozpočet sa oproti schválenému stavu navyšoval riadnym opatrením trikrát, päťkrát z dôvodu prijatých
účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a dvakrát rozpočtovým opatrením starostu, celkom o výšku
36.339,09€. Celkové príjmy obce sú plnené na 71% a výdavky bez zapojenia rezervného fondu sú čerpané na
64 %.
Poslanci správu o hospodárení vzali na vedomie.
14. Žiadosť o dotáciu TJ Tatran Gerlachov a schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016
Starosta – termín lyžiarskych pretekov bol určený na koniec tohto roku a preto TJ Tatran požiadala
o dotáciu na rok 2015vo výške 1000,- €.
Poslanec Homola vysvetlil, že sa už všetky preteky presúvajú z januára na december.
Poslanci dotáciu jednohlasne schválili.
Starosta – preložil návrhy dotácií z rozpočtu obce na rok 2016: TJ TATRAN Gerlachov –
lyžiarske preteky Memoriál 24 padlých hrdinov 1000,- €, TJ TATRAN Gerlachov - preteky na kolieskových
lyžiach Dr. Guhra 400,- €, TJ TATRAN Gerlachov - stolný tenis
200,- €, TJ TATRAN Gerlachov futbalový turnaj 400,- €, OZ Horský kros Gerlach - beh do vrchu 1000,- €, OZ Návraty Gerlachov 100,- €.
Poslanec M. Nikerle nesúhlasí, aby sa poskytla dotácia na preteky na kolieskových lyžiach.
Telovýchovná jednota nemá lyžiarsky oddiel a nemá pretekárov a robí dvoje pretekov do roka.
Starosta – z dotácií sa zakupuje materiál, ktorý slúži všetkým. Na nákup sa používa príjem z 2 %
z dane.
Poslankyňa Rajčáková – dotácie sú účelovo viazané a nesúhlasí s výškou dotácie na preteky na
kolieskových lyžiach. Navrhuje presunúť 200,- € z tejto dotácie na Memoriál 24 padlých hrdinov.
Poslanec Homola – sú to jediné preteky organizované na Slovensku. Zvýšil sa záujem pretekárov
o tieto preteky.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslankyne Rajčákovej.
Poslanci hlasovali: dvaja boli za - poslanec M. Nikerle a poslankyňa Rajčáková, ostatní boli proti.
Návrh nebol schválený.
Starosta dal hlasovať za pôvodný návrh dotácií.
Zdržala sa poslankyňa Rajčáková, nehlasoval poslanec M. Nikerle. Ostatní piati poslanci boli za.
Pôvodný návrh dotácií bol schválený.
15. Schválenie odmien poslancom
Uznesenie č. 4/2015
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Starosta – navrhuje odmenu poslankyni Faixovej vo výške 200,- € a poslancovi Ĺ. Nikerlemu 400,- €.
Dôvody boli prejednané na pracovnom zasadnutí.
Poslanci hlasovali: zdržali sa hlasovania poslanec Ľ. Nikerle a poslankyňa Faixová, ostatní poslanci boli
za. Odmeny boli schválené.
16. Plat starostu
Poslanec Ľ. Nikerle navrhol, aby sa starosta nezúčastnil tejto rozpravy.
Základný plat starostu obce Gerlachov, v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. je po zaokrúhlení 1416,- €. Ráta sa ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014, čo je 858,- €
a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce 1,65.
Po vzájomnej dohode poslanci schválili plat starostovi vo výške 1614,- € od 1.1.2016.
17. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015, 2-3/2015 starosta a Oznámenie č. 5/2015 o úprave rozpočtu
Ekonómka – všetky opatrenia a oznámenie o úprave rozpočtu boli poslancom dopredu poslané a RO
4/2015 bolo vyvesené v zákonnej lehote. Predniesla dôvodovú správu a vysvetlila dôvody zmien v rozpočte.
Rozpočtovými opatreniami starostu sa riešili presuny medzi položkami rozpočtu v príjmoch a vo výdajoch,
Oznámením č. 5/2015 sa riešili položky aktivačnej činnosti bez zmeny výšky rozpočtu a Rozpočtovým
opatrením č. 4/2015 sa robí presun finančných prostriedkov a navyšuje sa rozpočet o rovnakú sumu 7213,-€
aj na strane príjmov aj na strane výdavkov, čím sa dodrží vyrovnanosť rozpočtu. Celkový rozpočet sa upravil
na výšku 451.078,09€.
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – starosta.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – starosta vzali na vedomie.
18. Rôzne
Starosta – oboznámil so žiadosťou manželov Krzysztofekových, ktorý žiadajú o čiastkovú zmenu
územného plánu na parcelách KN C č. 489 a 499.
Poslankyňa Kičinová – ako tam bude riešená kanalizácia.
Starosta – musí sa riešiť prečerpávaním na náklady žiadateľov.
Poslanec M. Nikerle navrhuje, aby obec túto čiastkovú zmenu využila tak, že do čiastkovej zmeny sa
zahrnú aj vedľajšie parcely a lokalita sa môže využiť ako IBV a obec to nebude stáť žiadne finančné
prostriedky. Obec už robila dve čiastkové zmeny a nevyužila to.
Poslankyňa Rajčáková – návrh M. Nikerleho je dobrý a je potrebné v budúcnosti pri komunikácii so
žiadateľmi o zmeny v územnom pláne rokovať o takomto riešení. V tomto prípade to však bude asi zbytočné,
pretože po uzavretí prebiehajúcej komasácie pozemkov sa bude musieť upravovať celý územný plán obce.
Starosta – potvrdil, že bude potrebné prehodnotiť územný plán, keď sa dokončí sceľovanie. Nevie, či by
súhlasili majitelia okolitých pozemkov, aby sa zahrnuli ich parcely do zmeny územného plánu, ale pozemky
by sa im touto zmenou zhodnotili.
Poslanec Ľ. Nikerle – je potrebné zistiť stanovisko majiteľov okolitých pozemkov, ak by sa robila
zmena územného plánu. Navrhuje schváliť žiadosť s tým, že by sa mohli do zmeny zahrnúť aj susedné
pozemky.
Poslanci schválili čiastkovú zmenu územného plánu jednohlasne.
Poslanec Rusnák odišiel zo zasadnutia.
Starosta ďalej informoval, že je návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu, kde by
členmi boli okolité obce. Spracovateľ Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pán Babjak poslal na
pripomienkovanie spracované materiály. Využívanie SMS spravodaja je predlžené do konca roka zadarmo.
Na najbližšom zasadnutí by sa prejednala informácia zo zákona 79/2015, kde sa pojednáva o organizácii
zodpovednosti výrobcov, pre obec je dôležitá časť o separovanom zbere. Do konca roka musíme uzatvoriť
zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou, ktorá sa zaoberá zberom separovaného odpadu. Je potrebné určiť
termín verejnej schôdze, ktorá sa odsúhlasila na minulom zasadnutí.
Poslanci odsúhlasili termín verejnej schôdze občanov na 2.12.2015 o 18. hod. uložili obecnému úradu
zabezpečiť prípravu verejnej schôdze.
Poslanec Ľ. Nikerle sa zdržal hlasovania, poslanec Rusnák bol neprítomný, ostatní piati poslanci boli za.
Poslanec M. Nikerle navrhol, aby verejnú schôdzu viedol poslanec Ľ. Nikerle, ako zástupca starostu.
Poslanec Ľ. Nikerle s týmto návrhom nesúhlasil.
Starosta odporúčal, aby schôdzu viedol ten, kto ju navrhol.
Uznesenie č. 4/2015
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Poslanec M. Nikerle navrhol, aby schôdzu viedol ďalší poslanec v poradí podľa získaných hlasov vo
voľbách, a to poslankyňa Kičinová. Poslankyňa Kičinová s týmto návrhom nesúhlasila.
Poslankyňa Faixová navrhla, aby verejnú schôdzu viedol poslanec M. Nikerle, Poslanec M. Nikerle
s týmto návrhom nesúhlasil.
Poslanec M. Nikerle navrhol, aby schôdzu viedol ďalší poslanec v poradí podľa získaných hlasov vo
voľbách, a to poslankyňa Faixová, poslanec Homola a poslankyňa Rajčáková. Ani jeden z nich s týmto
návrhom nesúhlasil.
Ďalším v poradí získaných hlasov bol poslanec M. Nikerle. Tentokrát poslanec M. Nikerle s vedením
schôdze súhlasil. Pri hlasovaní o tomto návrhu sa poslanec Ľ. Nikerle zdržal hlasovania, poslanec Rusnák
bol neprítomný a ostatní poslanci boli za.
Poslanec Ľ. Nikerle – je potrebné prichystať program schôdze.
Ekonómka obce predložila návrh vyradenia majetku CO na základe pokynu Okresného úradu Poprad.
Poslanci tento návrh vzali na vedomie.
Ekonómka predložila aj návrh na vyradenie majetku školy v hodnote 1865,30 €.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
19. Diskusia
Starosta oznámil, že najbližšie zasadnutie OcZ sa bude konať 17.12.2015. o 17.00 hod.
Poslankyňa Rajčáková – je potrebné zabezpečiť v zime posyp na miestnych komunikáciách a je
potrebné osadiť zrkadlo na neprehľadnú križovatku v centre obce.
Starosta – už sú zakúpené dve dopravné zrkadlá.
Poslanec M. Nikerle požiadal poslankyňu Faixovú ako predsedníčku komisie na ochranu verejného
záujmu, aby podala informáciu, ako si splnili zákonnú povinnosť vedúci pracovníci, chce vedieť prečo
obecný úrad doteraz nepredložil zastupiteľstvu text kroniky na schválenie. Je potrebné kronikárku finančne
odmeniť.
Poslankyňa Faixová – odpovie na ďalšom zasadnutí.
Starosta – ohľadne kroniky podá bližšiu informáciu na najbližšom zasadnutí.
Ekonómka podala informáciu, že sa spracováva návrhu rozpočtu na rok 2016.

20. Uznesenie
Poslanec Ľ. Nikerle prečítal schválené uznesenie.
21. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 21.30 hod.

Overovatelia: Mgr. Lenka Faixová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
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