Uznesenie č. 2/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.03.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje: a/ - žiadosť o grant na spracovanie ÚPN obce Gerlachov
b/- 5%-né kofinancovanie ÚPN obce Gerlachov zo sumy cca 357.000,c/- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gerlachov
d/- člena komisie pre ochranu verejného záujmu p. Slávika Petra
2. berie na vedomie: a/ - správu hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2004
b/ - zoznam záujemcov o prácu v komisiách OcZ v Gerlachove
a to: Mikerlová Mária, Gerlachov č. 171; Ing. Ryša Michal,
Štrba; Nikerle Michal, Gerlachov č. 257 v komisii výstavby
a rozvoja obce a Slávik Peter, Gerlachov č. 21 v komisii
finančnej a správy majetku
3. ukladá: a/ - Obecnému úradu v Gerlachove pripraviť návrh na uznesenie z
odporúčaní podaných v správe hlavného kontrolóra obce
Gerlachov za rok 2004
b/- Obecnému úradu v Gerlachove upozorniť správcu cesty na
nebezpečenstvo vyplývajúce zo zlého stavu štátnej cesty vedúcej
zo Svitu cez obec Gerlachov na Tatranskú Polianku z dôvodu
zvýšenej frekvencie prepravy dreva a zlého počasia a žiadať o nápravu
c/ - Obecnému úradu v Gerlachove upozorniť správcu miestneho
potoka na nutnosť jeho prečistenia, aby nedošlo k povodniam v jarných
mesiacoch

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 3.3.2005

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.3.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hlavný kontrolór
Hostia

Program:

1.

12
7
1
1
1
1
1

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
4. Schválenie členov komisií
5. Správa hlavného kontrolóra
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval
schopnosť uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez
pripomienok. Nakoľko boli prítomní všetci poslanci, návrhová komisia a overovatelia
budú pracovať v stálom zložení.
2.

Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie.

3.

Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Poslanci boli s preloženým návrhom plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce dopredu oboznámení, mali možnosť ho preštudovať a pripomienkovať. Starosta obce
privítal na zasadnutí p. Ing. Ondarišin zo Združenia regionálneho rozvoja Prešov, ktoré
vypracovávalo plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a odovzdal mu slovo na
bližšie vysvetlenie významu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako aj na
prezentovanie možnosti obce požiadať o granty z fondov EÚ. Ing. Ondarišin vyzdvihol

podmienku pri zasielaní žiadosti o granty a to 5 % kofinancovanie obce. O granty je
potrebné požiadať čím skôr, lebo po roku 2006 budú zastavené. Je možné žiadať o grant
na základnú infraštruktúru, teda rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov, úprava
verejných plôch. K žiadosti je nutné priložiť ak nie list vlastníctva, minimálne zmluvu o
nájme najmenej na 5 rokov. alej je možné žiadať na úpravu a reguláciu riek a potokov v
intraviláne obce - to je financované v plnom rozsahu, bez prispenia obce, budovanie plôch
verejnej zelene - v tom prípade musí byť plán ozelenenia obce, rekonštrukcia verejných
hygienických zariadení, rekonštrukcia objektov na remeselné dvory, rekonštrukcia, alebo
zriadenie športovísk, rekonštrukcia alebo vybudovanie verejného osvetlenia, rekonštrukcia
alebo zriadenie cyklistických chodníkov v intraviláne obce, kanalizácia, voda, plyn. Je
nutné stavebné povolenie a projektová dokumentácia. Vyjadril uznanie nad kvalitou
spracovania ÚPN obce Gerlachov a oboznámil poslancov s možnosťou vypracovania
žiadosti na úhradu územného plánu s 5 % kofinancovaním obce.
Poslanec Michal Nikerle položil otázku, či je podmienkou priznania financií z
grantu na vypracovanie ÚPN obce jeho schválenie. Odpove je áno, je podmienkou.
Na otázku starostu obce, kedy prídu financie obci odpovedal rovnako Ing.
Ondarišin, že na rozdiel od iných fondov hne po vykonaní práce, samozrejme za
podmienky odsúhlasenia grantu.
MUDr. Piják vyslovil otázku, či pri výstavbe komunikácií je nutné mať
vybudované inžinierske siete.
Odpove je v podstate áno, pri rekonštrukcii po plyne a podobne. Podmienka je,
že šírka cesty po vybudovaní napr. Chodníkov musí ostať minimálne 3,5 m. Dajú sa však
vybudovať aj celkom nové miestne komunikácie.
Starosta obce sa spýtal, či je možné požiadať financie aj na výstavbu napr. Domu
smútku, úpravu cintorínov a podobne.
Podľa odpovede Ing. Ondarišina sa v súčasnosti na tieto aktivity granty z týchto
fondov neposkytujú, ale je potrebné byť pripravený.
Zástupcu starostu zaujímalo, či je možná výstavba športovísk a či vedia aspoň do
určitej miery zaručiť úspešnost projektov a v prípade začatia akcie, či je možné žiadať o
refundáciu nákladov.
Čo sa týka športovísk áno, najlepšie prechodné sú projekty na centrálne
športoviská - t.j. viac športovísk pod jednou strechou. Čo sa týka druhej časti otázky
nebude hradené to, čo už bolo preinvestované, t.j. refundácia nie je možná.
MUDr. Piják - v prípade žiadosti o grant zo strany fyzickej osoby podnikateľa, je
podmienka podnikania minimálne 2 roky? alej v prípade, že obce z financií grantu
vystaví objekt, je povinná ho prevádzkovať sama?
Áno, u fyzických osôb je podmienka vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti
cestovného ruchu minimálne 2 roky. A v prípade vystavenia objektu z financií grantových
nie je podmienka prevádzkovania obcou, obec môže dokonca objekt predať a financie
fondu nevracia, avšak je nutné dodržať úcel výstavby - teda zámer, pretože obec
zodpovedá za dodržanie úcelu. V prípade porušenia úcelu užívania, teda užívania objektu
na iný úcel, než bol vystavený je obec povinná vrátiť financie poskytnuté z grantov. O
granty môžu požiadať aj iné združenia a organizácie, napríklad urbárske spoločnosti,
poľovné združenia a podobne.
Po zodpovedaní otázok starosta obce po akoval Ing Ondarišinovi za ochotu a za
úcast.
4.

Schválenie členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Gerlachove
Na základe článku pripraveného Michalom Nikerlem prejavili o členstvo v

komisiách občania Mária Nikerlová, Gerlachov 171 a Ing. Michal Ryša, trvale bytom v
Tatranskej Štrbe a to o prácu v komisii výstavby a rozvoja obce. Po ukončení komisie pre
ÚPN obce Gerlachov má záujem v uvedenej komisii pracovať aj Michal Nikerle.
O prácu v komisii finančnej a správy majetku prejavil záujem Peter Slávik.
Do komisie pre ochranu verejného záujmu, z ktorej odstúpením odbudol jeden člen
bol na miesto odstúpeného Ing. Pavla Bukatu zvolený Peter Slávik.
Nakoľko však nie je záujem dostatočný, je potrebné otázku komisií doriešiť na
najbližšom zasadnutí OcZ.
5.

Správa hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2004

Správa ktorú predniesol hlavný kontrolór - Ing. Peter Valachovič Csc. Tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Michal Nikerle vyjadril pripomienku, že nakoľko správa bola pomerne obsiahla, aj
ke bola k dispozícii na preštudovanie na Obecnom úrade od 28.2., nebol upozornený na
obsiahlosť správy v pozvánke. Preto požiadal o poskytnutie správy k možnému
pripomienkovaniu. Ostatní poslanci nemali k predloženej správe pripomienky.
7.

Rôzne

MUDr. Piják vyjadril potrebu upozorniť správu povodia na nebezpečenstvo
hroziace z neprečisteného Gerlachovského potoka v prípade náhleho oteplenia, a to
formou záplav. Rovnako vyslovil nespokojnosť s údržbou štátnej cesty medzi
Batizovcami, Gerlachovom a Tatranskou Poliankou, pretože v dôsledku počasia a
zvýšeného užívania tejto cesty ťahačmi a mechanizmami používanými pri ťažbe dreva je
táto v dezolátnom stave, často neprejazdná, zúžená a nebezpečná pri stretávaní sa
automobilov. Rovnako je potrebné Slovenskú správu ciest na túto skutočnosť upozorniť.
Odpovedal starosta obce, že sa zúčastnil na zasadnutí krízového štábu, avšak
situácia je zlá z dôvodu zlého technického stavu mechanizmov správy ciest, ktoré
nestíhajú a sú poruchové. Napriek tomu spomínané organizácie budú pracovníkmi
obecného úradu upozornené.
Poslanec Michal Nikerle sa vyjadril názor, že s ohľadom na to, že obec začala
separovať odpady by sa mala znížiť intenzita odovozov, teda nie raz za týždeň, ale
napríklad 1 x za dva týždne. Znížili by sa náklady na odvoz a tým aj poplatok na osobu v
budúcom roku. S uvedeným sa nestotožnil MUDr. Stanislav Piják. Ostatní poslanci chcú
počkať, ako sa osvedčí separovaný zber a potom sa bude riešiť aj intenzita odvozov.
Michal Nikerle vyslovil svoj názor na dodaný šot o obci Gerlachov. Nesúhlasil s
tým, že v šote vystupujú občania iných dedín, predovšetkým Batizoviec, že nie je v šote
spomenutý Memoriál 24-padlých hrdinov, najstaršie preteky bez prerušenia a prvé
organizované preteky na Slovensku a že v šote bolo spomenuté len meno starostu obce.
Chce, aby tam boli spomenutí rodáci, ktorí pre obec niečo vykonali. Žiada osloviť
dodávajúcu firmu a trvať na oprave.
Michal Nikerle navrhuje, aby po spracovaní pripomienok p. Ing. Hudzíkovou ešte
komisia spripomienkovala jej zhodnotenie.
Starosta obce navrhuje, aby sa komisia zaoberala pripomienkami občanov už teraz,
nie až po vyhodnotení pripomienok. Komisia mala po preštudovaní Návrhu ÚPN obce
Gerlachov dať pripomienky na spracovanie p. Ing. Hudzíkovej, čo sa však nestalo.
Rovnako poslanec Michal Faix očakával spripomienkovanie Návrhu komisiou pre
Územný plán.
Poslanec Ing. Marušin je prekvapený nezáujmom občanov, nakoľko došlo len 6

pripomienok, z toho 2 po termíne, no napriek tomu budú prehodnocovávané.
Michal Nikerle skonštatoval, že OcZ sa málo zaoberalo ÚPN obce, s čím väčšina
prítomných poslancov nesúhlasila.
MUDr. Stanislav Piják trvá na zákonnom schvaľovaní, v zákonných lehotách, bez
zbytočných prieťahov.
V závere starosta obce odovzdal pripomienky občanov predsedovi komisie pre
územný plán Michalovi Nikerlemu s tým, že komisia má dať vyjadrenie k daným
pripomienkam.
Zástupca starostu Ján Mlynár vyjadril názor, že v konečnom dôsledku aj za
činnosti komisie pre územný plán, konečné rozhodnutie a konečná zodpovednosť ostáva
na poslancoch.
Starosta obce navrhol pred samotným schválením rozdebatovať pripomienky
občanov - po výsledkoch z komisie, cca o dva týždne.
Pracovníčka obecného úradu Mária Melicherová oboznámila poslancov so
žiadosťou rodiny Enekešovej o opatrovateľskú službu k narodeným trojčatám. Nakoľko sa
medzi poslancami vyskytli rôzne názory, je nutné preskúmať bližšie podmienky, čo sa
týka nároku na dobu opatrovateľskej služby, preskúmania možnosti služby ADOS a
podobne a žiadosť doriešiť na alšom zasadnutí OcZ, po zistení všetkých možností.
Starosta obce sa vrátil k financovaniu webovej stránky, kde sú vyčíslené náklady a
požiadavky vyššie než sa očakávalo. V celkovo vyplatenej odmene sú prirátané napríklad
mesačné náklady na doménu a prenos dát v hodnote cca 450,-- Sk. Bolo by jednoduchšie a
právne čistejšie, aby bola obcou hradená priamo faktúra. Otázka bude doriešená po
konzultácii poslanca Michala Nikerleho s vyhotoviteľmi webovej stránky na najbližšom
zasadnutí OcZ.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Jarmila Faixová bol prijatý bez
pripomienok.

9.

Záver
Starosta obce po akoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 21.15 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
Starosta obce

