Uznesenie č. 6/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 16.10.2014
Prítomní: (4) Jozef Homola, Ing. Jana Faixová, Mgr. Ján Hroboň, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír
Nikerle, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (1) Peter Bujnovský,

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Zmluvu o zimnej údržbe miestnej komunikácie s pánom Milanom Bujnovským na rok 2014/15
Prítomní: 6

b)

Neprítomný:1

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný:1

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný:1

Odpredaj 5 ks kníh obce Gerlachov za cenu 1,- euro cirkevnému zboru adventistov,
Prítomní: 6

e)

Zdržal sa: 0

Oplotenie východnej strany cintorína s firmou PROFIL INVEST – SLOVAKIA – Vranov nad
Topľou,
Prítomní: 6

d)

Proti: 0

Stanovisko obce k projektu pozemkových úprav v k. ú. Gerlachov,
Prítomní: 6

c)

Za: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný:1

Zdržal sa: 0

Neprítomný:1

Návrh na vyradenie majetku – pozemok č. 930049
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: 0

2. berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení obce, čerpanie rozpočtu za tri štvrťroky r. 2014,
b) Oznámenie č. 4 o úprave rozpočtu,
c) Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 – starosta,
3. navrhuje:
a) OcÚ stretnutie s právnikom p. Sotolářom do 24.10.2014 ohľadom vypracovania analýzy
k revitalizácii obce,
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

4. ruší sa:
a) z uznesenia č. 5/2014 bod 1. c).

Overovatelia: Ing. Jana Faixová

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Rastislav Rusnák
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 6/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa16. 10. 2014 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

12
6
1
1
1 (Bujnovský)
1
3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o hospodárení za tri štvrťroky 2014
5. Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
6. Projekt pozemkových úprav k.ú. Gerlachov – stanovisko obce
7. Oplotenie cintorína
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia.
Všetci prítomní poslanci schválili program 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 poslankyňa Faixová a poslanec Rusnák, do návrhovej komisie
poslanec Homola a poslankyňa Kičinová, do mandátovej komisie poslanci Hroboň a Nikerle.
Poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta oznámil, že z posledného uznesenia je potrebné zrušiť bod 1. c) z dôvodu, že predkladateľ
žiadosti nepredložil potrebné doklady.
4. Správa o hospodárení za tri štvrťroky 2014
Ekonómka obce prečítala správu a oboznámila prítomných s hospodárením za tri štvrťroky 2014.
Rozpočet sa oproti schválenému stavu navyšoval riadnym opatrením trikrát, presunmi medzi položkami
v rámci rozpočtového opatrenia – starosta dvakrát a štyrikrát z dôvodu prijatých účelových dotácií zo
štátneho rozpočtu a EÚ, celkom na konečný stav 479 792,29 €. Bežné príjmy obce sú plnené na 73% a bežné
výdaje sú čerpané na 57 %.
Starosta – dlh štátu asi bude pod 55 % takže sa zmenili aj nároky na rozpočet obcí.
Prítomní poslanci zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 6/2014

strana 2 z 4

5. Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Starosta oboznámil prítomných so zmluvou o zimnej údržbe miestnych komunikácií. Oznámil, že
zmluva ostáva za rovnakých podmienok, ako minulého roku.
Prítomní poslanci schválili zmluvu jednohlasne.
6. Projekt pozemkových úprav k.ú. Gerlachov – stanovisko obce
Starosta – obec dáva stanovisko za veci, ktoré sa týkajú obce. Do majetku obce by mali byť presunuté
doterajšie prístupové cesty a výmera nových ciest k týmto pozemkom podľa zásady, že každý vlastník musí
mať prístup k svojmu pozemku. Zároveň pribudnú do majetku obce biokoridory, to sú zelené pásy okolo
potokov to je asi vo výmere cez 10 ha.
Poslanec Nikerle – vidí tu viac problémov, ktoré je potrebné riešiť. Cesta na T. Polianku prešla do
vlastníctva VÚC Prešov ako tiché vyvlastnenie okolo troch hektárov. Územie cyklochodníka Mesto Poprad
vykupovalo za peknú cenu, po úpravách prechádza toto územie, ako aj nová cesta ku kongresovému centru
už do vlastníctva obce. O biokoridory je potrebné sa starať, rovnako aj o cesty nielen údržbu, ale aj výstavba
nových prístupových ciest k pozemkom. Ľudia nevedia kde majú pozemky a nevedia ani o koľko pôdy prídu.
Navrhuje, aby sa urobilo stretnutie s občanmi, predstavenstvom a so zadávateľom. Za obec navrhuje, aby
pozemky pod cyklistickým chodníkom a cestu pri Smrečkoch obec neprevzala, rovnako aj biokoridory. Po
úpravách by obec mala vlastniť asi o 30 hektárov pôdy viac.
Starosta – pozemkové úpravy vo finančnom vyjadrení tvrdo ponížili pôvodným vlastníkom hodnotu
majetku nielen výmerou, ale aj polohou a bonitou. V stanovisku obce bude uvedené, že vlastníci pozemkov
nemali k dispozícii nové usporiadanie pozemkov ešte pred prerokovaním. Bez náhrady ostanú vlastníci
pozemkov ciest, cyklochodníka a aj biokoridorov. Pre obec tieto pozemkové úpravy znamenajú zvýšenie
výdavkov a neprinesú žiaden príjem do hospodárenia obce. Na údržbu poľných ciest a vybudovanie nových
miestnych komunikácií je potrebné veľké množstvo financií, ktoré obec nemá.
Poslanci schválili stanovisko jednohlasne.
7. Oplotenie cintorína
Starosta – urobí sa oplotenie cintorína v dĺžke 109 m, výška x 150 cm z betónových dielcov so vzorom
štiepaný kameň firmou Profil Invest za 3016,- € za materiál a dopravu. Urobia aj zameranie a osadenie
celkom do výšky 5 tis.€. Boli oslovené aj ďalšie dve firmy.
Poslanci jednohlasne schválili výstavbu oplotenia cintorína v dolnej časti firmou Profil Invest.
8. Rôzne
Starosta informoval o prípravách stavby prepojenie kanalizácie ulíc Družstevná a Lúčna. Už je
objednávka na dodávku kanalizačných rúr od firmy Vodoshop. Výkopové práce a uloženie kanalizácie urobí
pán Mlynarčík. Čaká sa na vyjadrenie Povodia Popradu k odstávke vody v potoku. Pán Mlynarčík urobí aj
terénne úpravy na cintoríne. Ďalej povedal, že JUDr. Sotolář je chorý, preto sa nemohol dostaviť, škola
predložila na obecný úrad k nahliadnutiu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy v Gerlachove. Cirkev adventistov siedmeho dňa oslovila obec so žiadosťou
o príspevok k 90 – tému výročiu založenia cirkevného zboru v Gerlachove formou zakúpenia piatich kusov
knihy obce. Starosta navrhol symbolickú cenu 1,-€ za jeden kus.
Poslanec Hroboň - už sa rozdalo veľa kníh, pre rozpočet je jedno či budú poskytnuté za euro, alebo
zadarmo.
Poslanci jednohlasne schválili predaj piatich kníh za cenu 1,- €.
Ekonómka – predložila návrh na vyradenie pozemku KN C parc. č. 139/41 o výmere 42 m2, ktorého
predaj bol schválený Uznesením č. 3/2014. Ďalej oboznámila prítomných s Rozpočtovým opatrením č.
2/2014 – starosta a Oznámením č. 4/2014 o úprave rozpočtu. Tvoria ich potrebné presuny medzi položkami
v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu a navýšenie rozpočtu z dôvodu poskytnutých finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu.
Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili a úpravy rozpočtu vzali na vedomie.
Poslanec Nikerle – mrzí ho, že sa nepodarilo zlikvidovať skládku smerom na Bargy, mali sa odviesť
dva kontajnery, stále tam pribúda odpad a je potrebné pokosiť okolo cintorína.
Starosta – do konca októbra majú byť starostovia zvolaní na Technické služby Mesta Svit. Z osobných
dôvodov poslanec Nikerle odišiel zo zastupiteľstva
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Poslanec Hroboň bol na rade školy, po kontrole je tam podmienka vymeniť vchodové dvere na škole
a vodovodné batérie. Stretnutie s JUDr. Sotolářom sa oddiaľuje, je potrebné stretnutie zrealizovať do konca
budúceho týždňa.
9. Diskusia
Poslanec Hroboň – stále nie je dokončená lávka cez potok pri zastávke, aby sa nestal úraz, príde sneh.
Starostu sa pýta ohľadne vybavovania pretekov na kolieskových korčuliach na polícii. Ak sa stala chyba, tak
len ich neskúsenosťou.
Starosta – na lávku sú dodané kotlíky a stĺpky a ešte dodajú šrúby, keď príde poradca osadí sa to. Bol
oslovený riaditeľom dopravného inšpektorátu, že na preteky nebolo vydané vyjadrenie z dopravného
inšpektorátu a odboru dopravy a komunikácií Okresného úradu v Poprade.
Pani Mária Nikerlová, Lúčna č.171 v príspevku sa vracia k pozemkovým úpravám, nová cesta teraz
prejde do vlastníctva obce a bude voľná pre podnikateľa bez úhrady ceny pôvodným vlastníkom. Pozemkové
úpravy robia podľa bonity pôdy, ale pôvodným vlastníkom znižujú hodnotu pôdy.
Poslanec Homola – bolo čítané stanovisko obce, v ktorom dávajú poslanci svoj názor na úpravy, nič sa
neschvaľuje. Občania boli pozvaní na prerokovanie pozemkových úprav, na ktorom dávali pripomienky.
Pani Boratková, Stará Ľubovňa sa sťažuje, že prišla o lukratívnu roľu pod menom Ján Boratko, ktorú
jej dali do depozitu a inú zase z dobrej pozície dostali na konci katastra.
Starosta – tieto úpravy nenavrhla obec ale sú záležitosťou pozemkového odboru na okresnom úrade,
nechce aby obec dostala pozemky na úkor občanov. Ak pôvodní vlastníci v 2/3 schvália, že nesúhlasia
s pozemkovými úpravami, tento projekt padne.
10. Návrh na uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala návrh na uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
11. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.00 hod.

Overovatelia: Ing. Jana Faixová
Rastislav Rusnák
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Ing. Michal Ryša
starosta obce
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