Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 22.09.2016
Prítomní: (6) JUDr. Lenka Faixová , Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve č. 114234 08U02 o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 18.04.2016 na projekt: Zníţenie spotreby energie
v budove obecného úradu Gerlachov.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odloţenie ţiadostí Ing. Michala Gánovského a MUDr. Ivety
Maťašovej týkajúcich sa odkúpenia obecných pozemkov po schválení VZN o odpredaji a kúpe
pozemkov.
Prítomní: 6

Za: 5

Nehlasoval: 1 (M. Nikerle)

Neprítomný: (Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení obce za I. polrok 2016.
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov
za I. polrok 2016.
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
Prítomní: 6

Za: 5

Proti: 1 (M. Nikerle)

Neprítomný: (Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 47/2016
Obecné berie na vedomie Oznámenie č. 4/2016 o úprave rozpočtu a Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 –
starosta.
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1/2016.
Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie kníh obecnej kniţnice v Gerlachove z dôvodu
nevymoţiteľnosti starých výpoţičiek a poškodených kníh vo výške 357,51 €.
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Prítomní: 6

Za: 6

Neprítomný: (Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)

Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ţiadosť o jednorazový príspevok Evy Pištovej, Cintorínska 14/14,
Gerlachov.
Prítomní: 6

Za: 0

Proti: 6

Overovatelia: Jozef Homola

Neprítomný: (Ing. Ľ. Rajčáková, PhD.)

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 09. 2016 v Gerlachove
Prítomní podľa priloţenej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

8
6
1
0
1 (Ing. Rajčáková, PhD.)
1
0

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok k zmluve z Environmentálneho fondu
5. Ţiadosť Ing. Michala Gánovského, Nová 164 Gerlachov o odkúpenie pozemku KN C parcela č.
548/1
6. Ţiadosť MUDr. Ivety Maťašovej, Štúrova 130/25, Poprad o odkúpenie pozemku KN E parcela č.
256/1
7. Hospodárenie obce za I. polrok 2016
8. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2016
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016, Oznámenie č. 4/2016, RO č. 2/2016 – starosta
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia. Neprítomná bola
poslankyňa Rajčáková a hlavná kontrolórka obce.
Všetci prítomní poslanci program schválili 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 navrhnutí poslanci Homola a Rusnák, do mandátovej komisie poslanci Ľ.
Nikerle a M. Nikerle do návrhovej komisie poslankyne Faixová a Kičinová.
Poslankyňa Rajčáková bola neprítomná.
Prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného zasadnutia neboli ţiadne úlohy. Uznesenie č. 21/2016 z predchádzajúceho zasadnutia je
uţ splnené a o knihy má záujem kniţnica vo Svite.
Poslanec M. Nikerle konštatuje, ţe uznesenie č. 23/2016 nebolo splnené, lebo článok v Podtatranskom
kuriéri bol iba odpísaný text z letáku.
4. Dodatok k zmluve z Environmentálneho fondu
Uznesenia zo zasadnutia č. 4/2016
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Starosta oznámil informácie o dodatku k zmluve. Pre obec z tohto dodatku nevyplývajú ţiadne zmeny.
Prítomní poslanci dodatok ku zmluve jednohlasne schválili.
5. Ţiadosť Ing. Michala Gánovského, Nová 164 Gerlachov o odkúpenie pozemku KN C parcela č.
548/1
Poslanec Homola navrhuje prerokovať ţiadosť Ing. M. Gánovského aj MUDr. I. Maťašovej aţ po
schválení všeobecne záväzného nariadenia o predaji a kúpe obecného majetku.
Poslankyňa Faixová súhlasí s predloţeným návrhom a je potrebné vypracovať znalecký posudok na
pozemky. Na vypracovanie VZN by sa mohli podujať niektorí poslanci.
Poslanec M. Nikerle – vypracovanie takéhoto VZN je náročné.
Poslanec Homola je ochotný spolu s poslankyňou Faixovou VZN vypracovať.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Homolu.
Prítomní piati poslanci návrh schválili, poslanec M. Nikerle nehlasoval.
6. Ţiadosť MUDr. Ivety Maťašovej, Štúrova 130/25, Poprad o odkúpenie pozemku KN E parcela č.
256/1
Tento bod bol prejednaný s bodom č. 5.
7. Hospodárenie obce za I. polrok 2016
Ekonómka obce oboznámila prítomných s hospodárením za I. polrok 2016. Rozpočet sa oproti
schválenému stavu navyšoval riadnym opatrením dvakrát, trikrát z dôvodu prijatých účelových dotácií zo
štátneho rozpočtu a dvakrát rozpočtovým opatrením starostu, celkom o výšku 182.473,80 € na konečný stav
651.561,80 €. Beţné príjmy obce sú naplnené na 55% vo výške 273.011,09 € a beţné výdavky sú čerpané na
36 % vo výške 120.301,07 €. Pohľadávky boli upomínané, urobili sa 4 exekúcie.
Poslanci správu o hospodárení obce vzali na vedomie.
8. Správa o hospodárení na úseku autodopravy za I. polrok 2016

Ekonómka obce – správa bola poslancom včas doručená. U poţiarnych vozidiel bola
prekročená spotreba.
Poslanec Rusnák vysvetlil dôvod prekročenia spotreby PHM. Je potrebné vysledovať
motohodiny počas zásahu, kedy má vozidlo ešte väčšiu spotrebu PHM.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje, aby sa viedla evidencia aj keď vozidlá stoja, ale sú
v prevádzkovom reţime.
Ekonómka obce – prvý polrok je spotreba informatívna. Na konci roku musia byť vozidla vţdy
natankované doplna, aby sa zistila presná spotreba PHM.
Starosta povedal, ţe zjedná nápravu, aby táto evidencia motohodín bola evidovaná.
Poslanci vzali správu na vedomie.
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016, Oznámenie č. 4/2016, RO č. 2/2016 – starosta
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k RO č. 3/2016 a vysvetlila dôvody zmien v rozpočte.
Rozpočtovým opatrením sa rieši navýšenie finančných prostriedkov a presuny prostriedkov medzi poloţkami
rozpočtu v príjmoch a vo výdajoch o rovnakú sumu 9.400,- € na výšku 660.961,80 €. Vyrovnanosť rozpočtu
sa dodrţí. Ekonómka predniesla aj dôvodovú správu k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2016 – starosta, ktoré
rieši len presun prostriedkov a k Opatreniu č. 4/2016 o úprave rozpočtu na dotáciu pre DHZ. Obe opatrenia
sú bez navýšenia rozpočtu.
Prítomní piati poslanci Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 schválili, poslanec M. Nikerle bol proti.
Oznámenie č. 4/2016 a RO č. 2/2016 – starosta poslanci vzali na vedomie.
10. Rôzne
Starosta oboznámil prítomných so Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 v budove ZŠsMŠ
pre záujmovú činnosť. Pripomienky k textu zmluvy písomne dali poslankyňa Faixová a poslanec M. Nikerle.

Uznesenia zo zasadnutia č. 4/2016

strana 4 z 6

Ostatní poslanci po ďalších úpravách so zmluvou súhlasili.
Starosta dal o zmluve hlasovať.
Všetci prítomní poslanci zmluvu jednohlasne schválili.
Ekonómka obce predloţila návrh pani Jarmily Faixovej - vedúcej obecnej kniţnice na vyradenie
poškodených a nevymoţiteľných kníh z výpoţičiek v hodnote 357,51 €.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Starosta oboznámil s prácami na oplotení cintorína a areálu školy. Poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili
k výstavbe detského ihriska, je potrebné nájsť vhodný priestor. Je moţnosť kúpy pozemku pri Grajciari.
Ďalšou alternatívou je priestor pri bytovke, bude jednať s Urbárom o moţnosti prenájmu pozemku. Ďalej
oboznámil so ţiadosťou Ing. Hlávku o vysporiadaní miestnej komunikácie nad ulicou Druţstevnou, aby bola
zapísaná v katastri. S firmou Ekospol, Ţilina sa dohodol na výpovedi zmluvy ohľadom prevádzky ČOV ku
31.10.2016. Čistička správne nefunguje. Prečítal ţiadosť Evy Pištovej o jednorazový príspevok na školské
potreby pre neter, ktorú má v opatere. Pani Eva Pištová má vysoký dlh voči obci na daniach a poplatkoch.
Poslanci túto ţiadosť jednohlasne nechválili.
Starosta prečítal ţiadosť pána Jána Rusnáka, ul. Nová 170/68, ktorý ţiada o vybudovanie kanalizácie na
západnej strane ulice Novej. Je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na budúci rok pre túto stavbu.
Vyriešiť kanalizáciu a potom inţinierske siete.
Poslanec M. Nikerle – ulica Nová sa musí riešiť projektovo komplexne – cesta vrátane všetkých
inţinierskych sietí, aţ potom sa môţe budovať kanalizácia v súčinnosti s majiteľmi rodinných domov
a pozemkov.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje zamerať stavbu po pani Čuchranovú a stavbu robiť na budúci rok po
etapách, podľa toho, koľko bude finančných prostriedkov.
Starosta oznámil, ţe prišla platba z Environmentálneho fondu ohľadne zníţenia spotreby energie
v budove obecného úradu. Robia sa úpravy na miestnom potoku. Chce pokračovať v projekte Rozšírenie
kanalizačnej siete na ulici Lúčnej a Druţstevnej, dal vypracovať projektovú dokumentáciu a bude sa ţiadať
o dotáciu z Environmentálneho fondu, výzva trvá do konca októbra. Keď schvália dotáciu, obec pristúpi
k realizácii stavby.
Poslanec M. Nikerle povedal, ţe najskôr by sa mala riešiť ulica Nová aj s inţinierskymi sieťami. Na
Lúčnej ulici, ktorá sa bude riešiť, sú všetci obyvatelia na kanalizáciu uţ pripojení.
Starosta povedal, ţe do konca októbra by sa uţ nedokončil projekt na ulici Novej, aby mohol byť
predloţený na Environmentálny fond. Je tam potrebné vysporiadať pozemky a urobiť zameranie.
Poslanec Ľ. Nikerle – je potrebné vyuţiť výzvu Environmentálneho fondu a predloţiť projekt
kanalizácie Lúčnej a Druţstevnej ulice a potom sa venovať po etapách aj ulici Novej.
Poslankyňa Faixová a poslanec Homola súhlasia s návrhom starostu.
Poslanec M. Nikerle – projektovú dokumentáciu nikto nevidel a pýta si či je spracovaná tak, aby
pokryla odkanalizovanie budúcej výstavby.
Starosta – je potrebné dokončiť rozpracované projekty. Tento projekt uţ bol rozpracovaný a jednal
s odborníkom na kanalizáciu.
Poslanec Ľ. Nikerle – starosta dal verejný prísľub, ţe budú kontajnery na bioodpad a nie je to splnené.
Po obci sú urobené čierne bioskládky a znovu sa objavila čierna skládka.
Poslankyňa Faixová – malo byť verejné obstarávanie ohľadom odpadov, kedy sa to bude riešiť. Okolo
kontajnerov na ulici Druţstevnej je stále neporiadok.
Starosta – zatiaľ sa vyváţa odpad firmou Brantner formou objednávky. Do konca októbra sa to bude
riešiť. Je moţné ísť do projektu na bioodpad, kaţdá domácnosť by mala nádobu na bioodpad. Bolo by dobré
vytvoriť komisiu, ako by sa to riešilo. Zistí podmienky vývozu bioodpadu do Svitu.
Poslanec Homola chce riešiť v budúcom roku kamerový systém.
Starosta oznámil, ţe nemáme vyriešenú zimnú údrţbu miestnych komunikácií, bude informovať aké sú
moţnosti.
Poslanec M. Nikerle – vývoz separovaného zberu platov jedenkrát mesačne je málo. Niektoré obce
majú vývoz dvakrát do mesiaca. Takýmto vývozom sa ľudia odučia separovať. Chce predloţiť náklady na
vývoz, koľko sa platí firme Brantner za komunálny odpad a koľko s platilo Technickým sluţbám Svit za
vývoz komunálneho a separovaného odpadu.
Starosta povedal, ţe je vecou dohody, koľkokrát do mesiaca sa bude vyváţať plastový odpad. Teraz sa
vyváţajú dvakrát do mesiaca hniezda a raz separovaný odpad. Vyváţanie odpadu sa bude riešiť.
11. Diskusia
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Poslanec Ľ. Nikerle sa pýta, či bol zaslaný list pani Klasovskej, ohľadne plotu, ktorý sa nakláňa nad
štátnu cestu.
Starosta odpovedal, ţe to riešil osobne.
12. Uznesenie
Uznesenia sa schvaľovali priebeţne.
13. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.10 hod.

Overovatelia: Jozef Homola

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Rastislav Rusnák
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